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 (2) العالمة عبد الرمحن بن حمند املشهور

                                       احلديثة تريه مكتبة

 والتوزيع والنشر للطباعة

 تريه – حضرمىت

 اليت الدراساتو الكتب

 املكتبددددددددددددة تصدددددددددددددر ا

 تبنِّي بالضرورة تعينال

 فيهدددا  الدددوار ة األفكدددار

 آراء عدددددن تعدددددر و دددددي

 أصدددهابها  واجتهدددا ات 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 يْ دِ افَِض  ُح افَؼْ  عنوان الكتاب:
ُدُرْوِس  اِب تَ ُِ د فِ

 افَتْقِحٔد

ٞمِِّد  :تأليف ًَّ  سِ وْ رُ دَ ٞمْ اًمٕمَ  لْمِ ًَ طُم  ـِ سمْ  اهللِدِ ٌْ قمَ  ـِ سمْ  ِي قِ ٚمَ قمَ اًم
 296ظدد افهٍحات: 

 24×  17 ؿٔاس افَىع:

 الطباعي: ذالتنفي  

 

 
 

 

 E.M: tmbs417130@hotmail.com     +967   5   417130: فددددددددددد ات

                      O.R: mab418130@hotmail.com    +967  5   418130 :سددددددفاك 

  :Facebook  (جمنوعة) احلديثة تريه مكتبة   +967   777418130 :والدددددددددددددددج

 رقه اإليداع

 باهليئة العامة للكتاب

 و2015( لعاو    )  

 ةاجلنهورية الينني

 و/ حضرموت

 

 رقه اإليداع

 باهليئة العامة للكتاب

 و2015( لعاو    )  

 اجلنهورية اليننية

 و/ حضرموت

 

 رقه اإليداع

 باهليئة العامة للكتاب

 و2015( لعاو    )  

 اجلنهورية اليننية

 و/ حضرموت

 

 رقه اإليداع

 باهليئة العامة للكتاب

 و2015( لعاو    )  

 اليننية اجلنهورية

 و/ حضرموت

 

               رقه اإليداع

      باهليئة العامة للكتاب 

و              2017( لعاو    )  

         اجلنهورية اليننية

 و/ حضرموت
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 للعالمة احلبيب

 بي بكر العلوي احلسيينبن الشيخ أ حممد بن سامل بن حفيظ

 اهلل رمحه

 

 

 
 

 عزحْ

 ِظُُٔرَدِٗالَع ََِِٗضُح َِِب اهلِلِدِبَع َِِب ِِْٕٙمَع ِدِّالَض

َِٕعْلَا  ٍَِِ٘ٗضُحاْل ِٙم
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 تعضٗد

 املفلز اإلصالو٘ الداعٗٛ إىل اهلل الدكتٕر 

 أبي بكر العدني بو علي املشهوراحلبيب 

 مية واملههيةسالمية ومراكزها التعليالرتبية اإل املوجه العام ألربطة

 بِضؿ اهلل افرمحـ افرحٔؿ

اـمٚمٕم٧م قمغم ُم٤م ىم٤مم سمف اًمًٞمد اعم٤ٌمرك  قمٚمقي سمـ قمٌداهلل سمـ طمًلم اًمٕمٞمدروس ُمـ 

رشح ًمٓمٞمػ قمغم يمت٤مب اًمتقطمٞمد ًمٚمحٌٞم٥م اًمٕمالُم٦م حمٛمد سمـ ؾم٤ممل سمـ طمٗمٞمظ، 

 ومنرت هبذه اخلدُم٦م اًمٜم٤مومٕم٦م، وظمٓمر قمغم سم٤مزم هذه إسمٞم٤مت اًمريمٞمٙم٦م:

 َرْى َُمٜمُِْمووووْقَرةْ ُأُصووووْقُل شَمْقطِمْٞمووووِد اًْمووووقَ 

 

ٌْووووَذٍة َُمٜمُْ ووووْقَرةْ  ـْ ُٟم ََ شَمووووَرى ُِموووو  ومِووووْٞم

  ٌ ٌَوووووووولمِّ ٌح ًَمَٓمْٞمووووووووٌػ ضَموووووووو٤ْمُِمٌع ُُم  رَشْ

  

ووووووووووْقَرةْ  ًُ  سمُِٚمَٖموووووووووو٦ٍم ومِْ٘مِٝمٞمَّوووووووووو٦ٍم َُمْٞم

(( اًْمَٗمَتوك شَمْٗمِّموْٞمَٚمَٝم٤م   ىَمْد َص٤ْمَغ ))قَمَٚموِقي(

 

ْوَرةْ  ٦ٌٍَم َُموووووووووؼْمُ ووووووووو٦ٍم ىَمَِموووووووووْٞم  ذِمْ طُمٚمَّ

  ََ ووووِذْي َ ْرهَموووو٥ُم وَمووووْٞم ووووُدْوا ىُمووووْؾ ًمِٚمَّ  ىَمٕمَّ

 

وووووووُٚمْقا قَمِ٘مْٞموووووووَدًة َُمِْموووووووُٝمْقَرةْ   َوَأصَّ

 ْرطِمفِ وََهووووو٤ْمَك اًْمِٙمَتووووو٤مُب َوْاومَِٞمووووو٤ًم سمِِمووووو 

 

اِ َٓموووووو٤ًم َُمووووووْذيُمْقَرةْ  ووووووَتْاِٛمَٕم٤ًم رَشَ ًْ  ُُم

وووووووِٝمْٞمُد َٟمْاوووووووُؾ ؾَمووووووو٤ْممِلٍ   َٗموووووووُف اًمِمَّ  َأًمَّ

 

وووووووووٌد َأْوىَم٤ْمشُموووووووووُف َُمْٕمُٛموووووووووْقَرةْ   حُمَٛمَّ

 َواًْمَٕمْٞمووووووَدُرْوُس ىَموووووو٤ْمَم ذِمْ ظِمْدَُمتِووووووفِ  

 

ووووووووووُتْقَرةْ  ٌَٞمِّٜمَوووووووووو٤مً ُمُ  ًْ ٌَوووووووووو٤ْمَرًة َُم  قِم

ـُ ظَموووػْمَ َُمووو٤ْم ضَموووَزْى   ْخَ  ضَمووو٤ْمَزْاُهُؿ اًمووورَّ

 

ْدَُموووووو٦َم اعْمَِْمووووووُٙمْقَرةْ  ٌْووووووَدًا َأَرْاَد اخْلِ  قَم

ـْ ظَم٤ْمَووووفُ    وَمووو٤مًْمِٕمْٚمُؿ سَمْحوووٌر َزْاظِموووٌر َُمووو

 

ٌُْٖمَٞموووو٦َم اعْمَْحُْمووووْقَرةْ   سمِوووو٤مًْمَٕمْزِم َٟموووو٤ْمَل اًْم

ضَْمَٞمووو٤ْمِل ًمِْٚمِمووو  ْٕ  ِح هَموووَدْت رْ وَّوطَم٤ْمضَمووو٦ُم ا

 

 َأُْمووووووَرًا سمِووووووِف اًْمَٗمَقْاِ ووووووُد اعْمَٜمُْ ووووووْقَرةْ 
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ٌَِٖموووْل  ْ َ ٜمْ ََ َْوىَمووو٤ْمَت وَموووْٞم ْٕ َر ا ـْ ؾَموووْلَّ  َُمووو

 

 ٜمَوووك َُمْٕمٜمَوووًك يَموووَذا َوُصوووْقَرةْ َٟمووو٤ْمَل اعمُ 

ووووووػ( خًمِْٚمَّموووووو٤مً   ُ ََ  ِرقَم٤ْمَ وووووو٦ُم اعَمووووووْقمَم 

 

 ٜمُّْمووووْقَرةْ ٤م َأَُموووو٤ْمِاْ اًْمِٗمْرىَموووو٦ِم اعمَ َأطْمَٞموووو

  

 

 

 بكر العدني بو علي املصهور  وأب                                 
                                                    

 الرتبية اإلسالمية  املوجه العام ألربطة                                                   
  

  لتعليمية واملههيةومراكزها ا                                                      
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 درٔظ التٕحٗدتزمجٛ وؤلف 

 ْامسْ ٌٔضب : 

 ،اعمتٌحر ذم اًمٕمٚمقم ،هق اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م اعما٤مهد سم٘مقًمف وومٕمٚمف، اًمّم٤مدع سم٤محلؼ

حمٛمد سمـ ؾم٤ممل سمـ طمٗمٞمظ سمـ قمٌد اهلل سمـ أيب ُمـ ٓ خيِمك ذم اهلل ًمقُم٦م ٓ ؿ، احلٌٞم٥م 

وس سمـ قمٛمر سمـ أيب سمٙمر سمـ قمٞمدروس سمـ سمٙمر سمـ قمٞمدروس سمـ قمٛمر سمـ قمٞمدر

احلًلم سمـ اًمِمٞمخ ايب سمٙمر سمـ ؾم٤ممل سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمرخـ سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٌد 

اًمرخـ اًمً٘م٤مف سمـ حمٛمد ُمقمم اًمدو ٚم٦م سمـ قمكم ُمقمم اًمدرك سمـ قمٚمقي اًمٖمٞمقر سمـ 

،  ٜمتٝمل ٟمًٌف إمم ؾمٞمدٟم٤م اًمٕمٚمقي اًمؽم ٛمل احليُمل ٞمف اعم٘مدم حمٛمد سمـ قمكم٘ماًمٗم

ًلم سمـ قمكم واسمـ وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء سمٜم٧م ؾمٞمد اخلٚمؼ صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف احل

 .وؾمٚمؿ

 ْٔالدتْ ٌٔغأت : 

وهل ُمـ  ،اإلُم٤مم اهلَم سم٘مر ٦م ))ُمِمٓم٦م(( طمقـم٦م واًمده اًمِمٝمػمةوًمد هذا 

هو وٟمِم٠م ذم طمار واًمده 1332ذم أضمقاء قم٤مم  وقاطمل ُمد ٜم٦م شمر ؿ، ويم٤من وضمقده

ُمد، واؾمت٘مك ُمـ ُمٕمٞمٜمف اًمّم٤مذم، وفمٝمرت قمٚمٞمف اعمريب اًمّم٤مدق اًمزاهد، ز ـ اعمح٤م

آصم٤مر ٟمٔمره ومٞمَ هق فم٤مهر وظم٤مذم، ومٙم٤مٟم٧م قمٚمٞمف إٟمقار ُمـ صٖمره، وهق اًمّم٤مسمر 

 اًمِم٤ميمر ًمرسمف ذم  نه وقمنه.

 

                                                 

ُمـ يمت٤مب )اًمٕم٘مقد اجل٤مهزة واًمققمقد اًمٜم٤مضمزة( ًمتٚمٛمٞمذة احلٌٞم٥م قمٌداًم٘م٤مدر سمـ قمٌداًمرخـ : افسمجة مرجًٔة (1)

قىمع آًمٙمؽموا ًمدار اعمّمٓمٗمك، شمرمج٦م احلٌٞم٥م حمٛمد سمـ ؾم٤ممل سمـ طمٗمٞمظ ُمـ اعمسمـ قمٛمر اجلٜمٞمد قمٚمٞمف رخ٦م اهلل، و

 وشمرمجتف ُمـ ُم٘مدُم٦م يمت٤مب )سمٖمٞم٦م اعمًؽمؿمد ـ( عمريمز اًمٜمقر سمؽم ؿ، ـمٌٕم٦م دار اًمٗم٘مٞمف.
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  تمقْٗ لمعمي : 

سمٕمد ومؽمة ىمْم٤مه٤م احلٌٞم٥م حمٛمد سمـ ؾم٤ممل سمـ طمٗمٞمظ رخف اهلل شمٕم٤ممم سم٘مر تف )ىمر ٦م 

، وشمٕمّٚمؿ سمٙمت٤مشمٞمٌٝم٤م سمدا ٤مت اًمٕمٚمقم وذًمؽ قمغم َُمـ ُمِمٓمف( هنؾ ومٞمٝم٤م ُمـ ُمٕم٤مرف واًمده

هب٤م ُِمـ اعمٕمّٚمٛملم اعمْلٚمّملم، ضم٤مءت ُمرطمٚم٦م أظمرى ُِمـ ُمراطمؾ طمٞم٤مشمف يم٤من واًمده 

اعم٤ٌمريم٦م اًمتل شمقاضمد  أٓ وهل ُمرطمٚم٦م اًمؽمدد قمغم ُمد ٜم٦م اًمٕمٚمؿ واًمٕمٚمَء شمر ؿ ،هيٞمئف هل٤م

ؿ واعمٕمروم٦م، وم٤مٟمت٘مؾ إمم احل٘م٦ٌم أؾم٤مـملم اًمٕمٚمَء إيم٤مسمر ذم مجٞمع ومٜمقن اًمٕمٚم هب٤م ذم شمٚمؽ

ُمد ٜم٦م شمر ؿ اًمزاظمرة سم٤مًمٕمٚمقم، وأظمذ أٟمقاع اًمٕمٚمقم ُمـ شمٗمًػم، وطمد ٨م، ووم٘مف، 

وأصقل، وٟمحق، ورصف، وسمالهمف، وؾمػمة، وشمّمقف، وشم٤مر خ، وومٚمؽ قمـ رضم٤مل 

 وا ٛم٦م اقمالم، ومٛمٛمـ أظمذ قمٜمٝمؿ:

ضمّده ُّٕمف اًمٕمالُم٦م اإلُم٤مم قمكم اسمـ اًمٕمالُم٦م ُمٗمتل طميُمقت وُم١مًّمػ  (1

هو، وم٘مد 1344ؾمٜم٦م  اعمتقرم سمـ حمٛمد اعمِمٝمقر، د ـ( اًمًٞمد قمٌداًمرخـ)سمٖمٞم٦م اعمًؽمؿم

 اصمٜمل قمنم قم٤مُم٤ًم وأظمذ قمٜمف أظمذا شم٤مُم٤ًم ذم قمٚمقم يم ػمة. ُم٤م  ٘م٤مرب ُمـشمرّدد قمٚمٞمف 

اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م واًمداقمٞم٦م اًمرسّم٤ما اًمًٞمد احلٌٞم٥م قمٌداهلل سمـ قمٛمر  (2

ٜمف ومقا د واؾمتٗم٤مد ُم ،وىمد ٓزُمف ُمالزُم٦م شم٤مُم٦م هو،1361اًمِم٤مـمري اعمتقرم ؾمٜم٦م 

وأومرده سمؽممج٦م شمًٛمك ))ٟمٗمح اًمٓمٞم٥م اًمٕم٤مـمري ذم ُمٜم٤مىم٥م اًمًٞمد قمٌداهلل سمـ  ،يم ػمة

قمٛمر اًمِم٤مـمري((، وىمد أودع هذه اًمؽممج٦م ٟمَذج ُمـ يمالُمف وحم٤مرضاشمف اًمتل طمقْت 

ً واومرًا َت٤مج اعماتٛمٕم٤مت احليُمٞم٦م  ،ُمـ ضمقاهر اًمٜمّمح َّ ودرر اًمتقضمٞمف واًمققمل يم

 إْذ سمف ظمؼمة إُم٤مم ظمٌػم سم٤مًمدقمقة. ،دة ُمٜمفوآؾمتٗم٤م ،واًمٕم٤معمٞم٦م إمم شم٠مُّمٚمف
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اإلُم٤مم احلٌٞم٥م قمٚمقي سمـ قمٌداهلل سمـ قمٞمدروس سمـ ؿمٝم٤مب اًمد ـ،  (3

 ،ويمت٥م ُمٜم قر شمذيمػمه ذم قمنمة جمٚمدات سمْلط  ده ،هو، اٟمتٗمع سمف1386واعمتقرم ؾمٜم٦م 

 .وم٤مٟمتٗمع سمف اًمٜم٤مس أ َ ٟمٗمع

 اًمًٞمد إد ٥م واًمٕمالُم٦م اًمٜمحقي اًمِم٤مقمر اًمٜم٤مصمر طم٤مُمد سمـ حمٛمد سمـ ؾم٤ممل (4

 هو، أظمذ قمٜمف قمٚمؿ اًمٜمحق وهمػمه.1396اًمني، واعمتقرم ؾمٜم٦م 

اًمٕمالُم٦م اعمتٗمٜمـ واًمٗم٘مٞمف اعمتٛمٙمـ اًمًٞمد أخد سمـ قمٛمر اًمِم٤مـمري، واعمتقرم  (5

هو، شمْمّٚمع ُِمـ ظمالًمف ذم قمٚمقم يم ػمة وُِمـ أؿمٝمره٤م قمٚمؿ اًمٗم٘مف، ويم٤من ُمـ 1361ؾمٜم٦م

 .)ًؽمؿمد ـظمقاص شمالُمٞمذه اًمٜمٌٝم٤مء اًمذ ـ أُمغم قمٚمٞمٝمؿ طم٤مؿمٞمتف قمغم يمت٤مب )سمٖمٞم٦م اعم

اًمٕمالُم٦م اًمٗم٘مٞمف، اعمٛمتزج اًمٗم٘مف سمٚمحٛمف ودُمف اًمًٞمد أخد سمـ قمٌداًمرخـ  (6

 سمـ قمكم اًمً٘م٤مف.

 اًمًٞمد اًمٕمالُم٦م احلًـ سمـ إؾمَقمٞمؾ احل٤مُمد. (7

 سمـ أخد اعمحْم٤مر. كاًمًٞمد اًمٕمالُم٦م ُمّمٓمٗم (8

 اًمًٞمد اًمٕمالُم٦م حمٛمد سمـ ه٤مدي اًمً٘م٤مف. (9

 اًمًٞمد أخد سمـ قمٌد اًمرخـ اًمً٘م٤مف. (11

 قم٤ٌمس اعم٤مًمٙمل )ص٤مطم٥م ُمٙم٦م(. اًمًٞمد اًمٕمالُم٦م قمٚمقي سمـ (11

 اًمًٞمد طمًـ سمـ حمٛمد سمٚمٗم٘مٞمف. (12

 اًمًٞمد حمٛمد سمـ طمًـ قمٞمد د. (13

 اًمًٞمد قمكم سمـ ز ـ اهل٤مدي. (14

 اًمِمٞمخ حمٛمد اًمٕمريب اًمت٤ٌما. (15

 اًمِمٞمخ حمٛمد إُملم يمتٌل. (16
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 اًمِمٞمخ طمًـ اعمِم٤مط. (17

 اًمٕمالُم٦م اًمدُمِم٘مل اعمًٜمد حمٛمد سمـ ص٤مًمح اخلٓمٞم٥م. (18

 اخلٓمٞم٥م.سمـ أخداًمِمٞمخ أسمقسمٙمر  (19

 قمقض سم٤م ومْمؾ. اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ (21

 وهمػمهؿ يم ػم ممـ  ّمٕم٥م قمدهؿ وطمٍمهؿ.

 ْتدرٖض  ٔعٕتْ إىل اهلل:د 

ًم٘مد يم٤من هذا اإلُم٤مم ص٤مدىم٤ًم ُمع اهلل: وسم٥ًٌم هذا اًمّمدق أقمٔمؿ اهلل سمف اًمٜمٗمع 

ك اًمٌ٘م٤مع، وًم٘مد يم٤مٟم٧م مهتف قم٤مًمٞم٦م ذم اًمتٕمٚمٞمؿ واًمدقمقة إمم اهلل، ٓ وآٟمتٗم٤مع ذم ؿمتَّ 

اجلٛمٞمع، وًم٘مد اُمتزضم٧م اًمدقمقة سمٚمحٛمف   ٗمؽم قمـ ذًمؽ، ؿمد د احلرص قمغم ٟمٗمع

 ودُمف وقمٔم٤مُمف، سمؾ يم٤مٟم٧م طمٞم٤مشمف ومٞمٝم٤م.

وًم٘مد ىم٤مم سم٤مًمتدر س ذم رسم٤مط شمر ؿ اًمٕم٤مُمر سم٤مٕٟمقار، يمَ يم٤من  َرس اًمتدر س 

 ذم سمٞمتف اًمذي  ًت٘مٌؾ ومٞمف ـمالب اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مهٚملم ُمـ ُمٕم٤مرومف.

إرؿم٤مد وًمف اًمٕمد د ُمـ اًمرطمالت ذم اًمدقمقة إمم اهلل، وٟمنم اًمٕمٚمقم اًمٜم٤مومٕم٦م، و

اخلٚمؼ وشمقضمٞمٝمٝمؿ إمم ُم٤م  ٘مرهبؿ ُمـ رهبؿ، ورطمؾ ٕداء ومر ْم٦م احل٩م ذم ؾمٜم٦م 

وًمف ٤م، ٤م ومٕمرج قمغم يمٞمٜمٞم٤م وزٟما٤ٌمر وشمٜمزاٟمهو، وسمٕمده٤م شمقضمف رشق إومر ٘مٞم1368

رطمالت إمم اهلٜمد وسم٤ميمًت٤من، وظمرج ُمع مج٤مقم٦م اًمدقمقة واًمتٌٚمٞمغ إمم اهلٜمد ؾمٜم٦م 

أدرك هب٤م اًمِمٞمخ اًمٙمٌػم ُم١مًمػ هو، وٓ  زال أيم٤مسمرهؿ  ذيمروٟمف إمم اًمٞمقم، و1381

يمت٤مب طمٞم٤مة اًمّمح٤مسم٦م اًمٕمالُم٦م حمٛمد  قؾمػ سمـ حمٛمد إًمٞم٤مس سمـ حمٛمد إؾمَقمٞمؾ 

 هو.1384اًمٙم٤مٟمدهٚمقي اعمتقرم ؾمٜم٦م  



  ُْدُرْوِس افَتْقِحٔد اِب تَ ُِ د فِ يْ دِ افَِض  ُح افَؼ 
 

11 

ومل  ٙمـ هذا  ،قمْمقًا سمٛماٚمس اًم٘مْم٤مء اًمنمقمل سمؽم ؿ ٟمٗمع اهلل سمف ويم٤من

ر هق صمؿ ص٤م، قمْمقًا سمٛماٚمس اإلومت٤مء أ ْم٤ًم سمؽم ؿيم٤من يمذًمؽ و اعماٚمس شمٌٕم٤ًم ًمٚمدوًم٦م،

، وذم هذه ؾمٕمٞمد سمٙمػّم سمـ ر ٞم٤ًًم عماٚمس اإلومت٤مء سمٕمد ووم٤مة اًمٕمالُم٦م اًمِمٞمخ ؾم٤ممل 

اعمرطمٚم٦م أطمٞمٚم٧م قمٚمٞمف اًمٙم ػم ُمـ قمق ّم٤مت اعم٤ًم ؾ وآؾمتٗمت٤مءات ذم مجٞمع أسمقاب 

وم٠مضم٤مب قمٜمٝم٤م ضمقاب اًمٕمالُم٦م اعمتٛمّٙمـ اعمراقمل ًمْمقاسمط اًمٕمٚمؿ اًمدىمٞم٘م٦م ُمـ  ،اًمٕمٚمؿ

 همػم شمنع وٓ ؿمٓمط، وٓ ظمٌط وٓ ظمٚمط.

 ٍْتالوذتْ ٔاآلخذَٖ ع : 

أظمذ قمٜمف واؾمتٗم٤مد ُمٜمف اًمٙم ػم ُمـ ـمالب اًمٕمٚمؿ اًمذي يم٤من وٓ  زال هلؿ إصمر 

 اًمٙمٌػم ذم ٟمنم اًمٕمٚمؿ واًمدقمقة واخلػم سملم اًمٜم٤مس، ومٛمٜمٝمؿ:

هو 1427اًمًٞمد اًمٕمالُم٦م قمٌداًم٘م٤مدر سمـ قمٌداًمرخـ اجلٜمٞمد، واعمتقرم ؾمٜم٦م  (1

 قمٚمٞمف رخ٦م اهلل.

هو قمٚمٞمف 1421ـ سم٤م ومْمؾ، واعمتقرم ؾمٜم٦م اًمِمٞمخ اعمٗمتل ومْمؾ سمـ قمٌداًمرخ (2

 رخ٦م اهلل.

هو قمٚمٞمف رخ٦م 1417اًمٗم٘مٞمف اًمديمتقر ص٤مًمح ؾمٕمٞمد سم٤م ىمالىمؾ، واعمتقرم ؾمٜم٦م  (3

 اهلل.

اًمٌٞمْم٤مء حمٛمد سمـ قمٌداهلل اهلدار،  ًمقاء اًمًٞمد اًمٕمالُم٦م اًمداقمٞم٦م ُمٗمتك (4

 هو قمٚمٞمف رخ٦م اهلل.1418واعمتقرم ؾمٜم٦م 

ـ ؾمٛمٞمط ٟمز ؾ اعمد ٜم٦م ٞمؿ سماًمًٞمد اًمٕمالُم٦م اًمٗم٘مٞمف ز ـ سمـ إسمراهؿمٞمْلٜم٤م  (5

 قمٛمره ذم ظمػم وقم٤مومٞم٦م. أـم٤مل اهلل

اسمٜمف إيمؼم ؿمٞمْلٜم٤م اًمًٞمد اًمٕمالُم٦م اًمٗم٘مٞمف ُمٗمتل شمر ؿ قمكم اعمِمٝمقر سمـ  (6

 حمٛمد سمـ ؾم٤ممل سمـ طمٗمٞمظ أـم٤مل اهلل قمٛمره ذم ظمػم وقم٤مومٞم٦م.
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ؿمٞمْلٜم٤م اًمًٞمد اًمٕمالُم٦م اًمٗم٘مٞمف اعمًٜمد ؾمٚمٓم٤من اًمٕمٚمَء ؾم٤ممل سمـ قمٌداهلل سمـ  (7

 ط شمر ؿ أـم٤مل اهلل قمٛمره ذم ظمػم وقم٤مومٞم٦م.قمٛمر اًمِم٤مـمري ُمد ر رسم٤م

 اًمِمٞمخ اًمٗم٘مٞمف حمٛمد سمـ قمكم اخلٓمٞم٥م أـم٤مل اهلل قمٛمره ذم ظمػم وقم٤مومٞم٦م. (8

 اًمِمٞمخ اًمٗم٘مٞمف حمٛمد سمـ قمكم سم٤مقمقو٤من أـم٤مل اهلل قمٛمره ذم ظمػم وقم٤مومٞم٦م. (9

ؿمٞمْلٜم٤م اًمِمٞمخ اًمٗم٘مٞمف قمكم سمـ ؾم٤ممل سمٙمػم سم٤مهمٞم ٤من أـم٤مل قمٛمره ذم ظمػم  (11

 وقم٤مومٞم٦م.

٤م اًمٕمالُم٦م احلٌٞم٥م قمٛمر سمـ حمٛمد سمـ ؾم٤ممل سمـ اسمٜمف ؿمٞمْلٜم٤م وُمرسمٞمٜم٤م وإُم٤مُمٜم (11

 طمٗمٞمظ قمٛمٞمد دار اعمّمٓمٗمك سمؽم ؿ.

 وهمػمهؿ يم ػم ٓ  ًتٓمٞمع اًم٘مٚمؿ طمٍمهؿ.

 :ٛوؤلفاتْ املطبٕع 

 شمٙمٛمٚم٦م زسمدة احلد ٨م ذم وم٘مف اعمقار ٨م.      (1

 اعمٗمت٤مح ًم٤ٌمب اًمٜمٙم٤مح.      (2

 شمٕمٚمٞم٘م٤مت قمغم يمت٤مب سمٖمٞم٦م اعمًؽمؿمد ـ.    (3

 هد ٦م اعمًٚمؿ.     (4

 احليُمٞم٦م ومٞمَ جي٥م قمغم اًمٜم٤ًمء ُمـ إُمقر اًمد ٜمٞم٦م. اًمتذيمرة      (5

 اًمٜمٗمح٦م اًمقرد ٦م ، ٟمٔمؿ ىمّم٦م اعمٞمالد اعمحٛمد ٦م.      (6

  ٟمٔمؿ ُمقًمد احل٤مومظ اسمـ يم ػم.       (7

 اًمٜم٘مقل اًمّمح٤مح قمغم ُمتـ اًمٕمدة واًمًالح.      (8

 اًمٗمقا د اًم ٛمٞمٜم٦م ًم٘م٤مرئ اعمْلتٍم واًمًٗمٞمٜم٦م.       (9

  اب أؾمئٚم٦م قمدن.اًمقؾمٞمٚم٦م ًمٚمقىم٤م ٦م ُمـ ُمْمالت اًمٗمتـ سماق     (11
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 اًمٗمقا د اًمٜمحق ٦م ًم٘م٤مرئ إضمروُمٞم٦م.      (11

 ٟمٔمؿ ًمٗمقا د وُم٤ًم ؾ قمٚمٛمٞم٦م ووم٘مٝمٞم٦م.      (12

دًمٞمؾ اعمًٚمؿ، يمتٞم٥م ًمٓمٞمػ َدث ومٞمف قمـ أهؿ واضم٤ٌمت اعمًٚمؿ وُم٤م     (13

 جي٥م ُمٕمرومتف.

 ُم١مظمرًا سم٤مؾمؿ ))ومت٤موى اًمِمٝمٞمد((. ٕم٧مومت٤مواه اًمٙمؼمى وىمد ـمٌ (14

 ٔاملدطٕط وٍّا:

ٚمقي سمـ قمٌداهلل سمـ ؿمٝم٤مب اًمد ـ ذم جمٛمقع يمالم وُمقاقمظ احلٌٞم٥م قم (1

 قمنمة جمٚمدات سمْلط  ده.

ٟمٗمح اًمٓمٞم٥م اًمٕم٤مـمري ذم ُمٜم٤مىم٥م احلٌٞم٥م قمٌداهلل سمـ قمٛمر اًمِم٤مـمري ذم  (2

 .جمٚمد يمٌػم

هو إمم طميُمقت وز ٤مرة 1371رطمٚم٦م احلٌٞم٥م ُمّمٓمٗمك اعمحْم٤مر ؾمٜم٦م  (3

 .ٟمٌل اهلل هقد

 .د قان ؿمٕمر (4

 .رطمالشمف إمم احلا٤مز واهلٜمد وهمػمه٤م (5

  ْأٔصاف: 

اهلل قمٜمف يم ػم إدب واًمتْلٚمؼ سم٠مظمالق ضمده صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف  يم٤من ريض

وصحٌف وؾمٚمؿ، يم ػم اًمتقاوع وآٟمٙم٤ًمر ًمرسمف، ٓ  رى ًمٜمٗمًف ىمدرًا وٓ ُمٙم٤مٟم٦م، 

ًَ ًمٕمٛمره  يم ػم اًمزهد ذم اًمدٟمٞم٤م ٓ  ٛمٞمؾ إًمٞمٝم٤م،  وًمٞمس ًمف اًمتٗم٤مت إمم ُم٤م ومٞمٝم٤م، ُمٖمتٜم

ىمرسم٦م، ُمـ شمدر س، أو ىمراءة، وحلٔم٤مشمف، ومال  ٍمف ٟمٗمس ُمـ أٟمٗم٤مؾمف إٓ ذم ـم٤مقم٦م أو 

 أو ذيمر، أو صالة.
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ل قمغم هذه إوص٤مف وهذه اًمًا٤م ٤م اًمٕمٔمٞمٛم٦م ص٤مدقم٤ًم سم٤محلؼ ذم وىم٧م زومل  

مت٤مرؾمف ومرىم٦م اإلحل٤مد ُمـ اًمِمٞمققملم سم٤مًمٞمٛمـ،  ٧مظم٤مف ومٞمف يم ػم ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ مم٤م يم٤مٟم

طمٞم٨م أهمٚم٘مقا دور اًمٕمٚمؿ، وؾماٜمقا وىمتٚمقا اًمٕمٚمَء، وُمٜمٝمؿ ُمـ ؾمحٌقهؿ سم٤مًمًٞم٤مرات 

 إرض طمتك اعمقت: ًمٙمـ هذا اإلُم٤مم مل  ًٙم٧م واؾمتٛمر ذم اًمدقمقة واًمتٕمٚمٞمؿ، قمغم

ن  ًٙم٧م ظمقوم٤ًم قمٚمٞمف، وم٠مسمك وىم٤مل ًمف: ُمرطم٤ٌم سم٤مًمِمٝم٤مدة أوـمٚم٥م ُمٜمف سمٕمض أصح٤مسمف 

إذا ضم٤مءت، واؾمتٛمر قمغم ذًمؽ طمتك اظمتٓمٗمتف ومرىم٦م آحل٤مد ُمـ اًمِمٞمققملم ؾمٜم٦م 

٤م سمف ذم أقمغم قمٚمٞملم ُمع ومجٕمٜم ،هو ىمٌؾ صالة اجلٛمٕم٦م، وم٠مقمغم اهلل ًمف اًمدرضم٤مت1392

 اًمٜمٌل إُملم.

 آُملم اًمٚمٝمؿ آُملم

 

 

 

 

 كتبه                                

 علوي بو عبداهلل بو حشني العيدروس

 تريم صانها اهلل                               
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 وقدوٛ الغارح

 بضي اهلل الزمحَ الزحٗي

رف ذم ظمٚم٘موف واعمتّمو ،واًمٌٝمو٤مء اجلاللذي واًمٙمؼم ٤مء،  ٦ماحلٛمد هلل اعمتٗمرد سم٤مًمٕمٔمٛم

، وصغم اهلل وؾمٚمؿ وسم٤مرك قمغم ؾمٞمدٟم٤م وطمٌٞمٌٜم٤م وؿموٗمٞمٕمٜم٤م حمٛمود سموـ قمٌوداهلل يمٞمػ ؿم٤مء

ؾمّٞمد اعمقطمد ـ إشم٘مٞم٤مء، وإُم٤مم اعمرؾموٚملم وإٟمٌٞمو٤مء، اعمٌٕموقث سمتقطمٞمود رب إرض 

واًمًَء، وقمغم آًمف إصٗمٞم٤مء، وصحٌف اًمٜما٤ٌمء، وُمـ شمٌٕمٝمؿ سم٢مطم٤ًمن إمم  قم اًمٚم٘م٤مء، 

 ...أُم٤م سمٕمد

ومٞم٘مقل اًمٕمٌد اًمٗم٘مػم إمم ُمقٓه اعمٚموؽ اًم٘مودوس: قمٚموقي سموـ قمٌوداهلل سموـ طمًولم 

اًمٕمٞمدروس، ًمٓمػ اهلل سمف ذم اًمدار ـ، يمٜم٧م ىمد رشطم٧م ذم طمٚم٘مو٤مت إذاقمٞمو٦م ىمٌوؾ ُمو٤م 

 ٘م٤مرب اًمٕمنم اًمًٜمقات يمت٤مب ؿمٞمخ ؿمٞمقظمٜم٤م اًمٕمالُم٦م اًمِمٝمٞمد احلٌٞم٥م حمٛمد سمـ ؾم٤ممل 

( ويمو٤من ذًموؽ روس افتقحٔدددسمـ طمٗمٞمظ سمـ اًمِمٞمخ أيب سمٙمر سمـ ؾم٤ممل، وهوق يمتو٤مب )

إظمقات ُموـ  إطمدىوىمد ىم٤مُم٧م  إلذاقم٦م سم٨م ٟمقر اإل َن سمرسم٤مط اعمّمٓمٗمك سم٤مًمِمحر،

ـّ زم أن أمجوع هوذا ضمزاه٤م اهلل ظمػمًا سمتٗمر غ احلٚم٘مو٤مت ذم دومو٤مشمر، وم سمؽم ؿ اعمدرؾم٤مت ٕمو

، وأرشمٌوف ذم سمٕمٚموؿ اًمتقطمٞمودوأز د قمٚمٞمف ُم٤م حيتو٤مج ُموـ ُمًو٤م ؾ ُمٝمٛمو٦م ُمتٕمٚم٘مو٦م  اًمنمح

نم اًمٕمٚموؿ واًمٕمٚموؿ، ورهمٌو٦م ذم اعمِمو٤مريم٦م ذم ٟمو بإظمقاا ُموـ ـمواليمت٤مب ًمٞمًتٗمٞمد ُمٜمف 

طمٌٞمٌف وُمّمٓمٗم٤مه ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد صوغم اهلل قمٚمٞموف وآًموف ًم٘مرب ُمـ اهلل شمٕم٤ممم ذم قماله، ووا

( يمت٤مب ُم٤ٌمرك اؾموتٗم٤مد ُمٜموف دروس افتقحٔدوظمّمقص٤ًم أن يمت٤مب ) ،وصحٌف وؾمٚمؿ

وسمٞمو٤من عمو٤م عم٤م ومٞموف ُموـ قمٚموقم وُمٜمو٤مومع ًمّمدق ُم١مًمٗمف، و ُمـ اًمٓمالب: اًم٘م٤ميص واًمداا

جي٥م قمغم اًمٕمٌد ُمٕمرومتف ذم طمؼ اهلل شمٕم٤ممم وطمؼ اًمرؾمؾ، وُمو٤م أظموؼم سموف ٟمٌٞمٜمو٤م وطمٌٞمٌٜمو٤م 

حمٛموود صووغم اهلل قمٚمٞمووف وآًمووف وصووحٌف وؾمووٚمؿ ُمووـ أظمٌوو٤مر مموو٤م جيوو٥م اإل ووَن سمووف ُمووـ 
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سمٕمض وطم٤موًم٧م اًمتٕمرض ًمٚمرد قمغم سمٕمض اًمِمٌٝم٤مت اًمتل ىمد شم ٤مر طمقل  اًمًٛمٕمٞم٤مت،

 .، ويم٤من هذا اًمذي سملم أ د ٙمؿًمؽومقوم٘مٜمل اهلل شمٕم٤ممم إمم ذ هذا اًمٗمـ،ُم٤ًم ؾ 

رح.. قمرووتف قموغم ؿموٞمْلٜم٤م وسمريمتٜمو٤م اًموداقمل إمم اهلل اعمٗمٙمور ووطملم أمتٛمو٧م اًمِمو

اإلؾمووالُمل اًمووديمتقر احلٌٞموو٥م أيب سمٙموور اًمٕموودا سمووـ قمووكم اعمِمووٝمقر طمٗمٔمووف اهلل ورقموو٤مه 

رح ًمتحّموؾ سمريمتوف قمٚمٞموف، ومو٠مـمٚمؼ قمٚمٞموف اؾموؿ واه، وـمٚمٌو٧م ُمٜموف أن  ًوٛمل اًمِمووىمقَّ 

وٟمٔموؿ يمٚموَت ُم٤ٌمريمو٦م شمٕمْموٞمدًا ًمٚمٙمتو٤مب، ، (ٔظ التٕحٗدد الغزح الضدٖد للتاب در)

 يم ػمًا. ازاه اهلل قمٜم٤م وقمـ إُم٦م ظمػماً وم

أن جيٕمٚموف ظم٤مًمّمو٤ًم خمٚمّمو٤ًم ورطمف، وأؾم٠مل اهلل شمٕم٤ممم يموَ ٟمٗموع سم٠مصوٚمف أن  ٜمٗموع سمِمو

ًمقضمٝمف اًمٙمر ؿ، وُم٘مرسم٤ًم إمم ضمٜم٤مت اًمٜمٕموٞمؿ، وؾمو٤ٌٌم ًمٚمٗموقز سمٛمراوم٘مو٦م ؾموٞمدي وطمٌٞمٌول 

اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ، وظمدُم٦م هلذا اإلُمو٤مم  رؾمقل اهلل حمٛمد سمـ قمٌداهلل صغم

اًمِمٝمٞمد اًمذي وّحك سمروطمف ُمـ أضموؾ اًمود ـ اًمٕمالُمو٦م احلٌٞمو٥م حمٛمود سموـ ؾمو٤ممل سموـ 

ل توؿموٞمْلل ُمٗم اسموـ اعم١مًموػطمٗمٞمظ، وومرطم٤ًم وهورًا ًم٘مٚموقب ؿموٞمقظمٜم٤م، وظمّمقصو٤ًم 

طمٗمٔموف اهلل  شمر ؿ اًمٕمالُم٦م اًمٗم٘مٞمف احلٌٞم٥م قمكم اعمِمٝمقر سموـ حمٛمود سموـ ؾمو٤ممل سموـ طمٗموٞمظ

وؿمٞمْلل وواًمدي وؾمٞمدي وىمرة قمٞمٜمل ُمـ أٟمو٤م طمًوٜم٦م ُموـ طمًوٜم٤مشمف اًمٕمالُمو٦م  ،ورقم٤مه

 احلٌٞم٥م قمٛمر سمـ حمٛمد سمـ ؾم٤ممل سمـ طمٗمٞمظ ٟمٗمٕمٜم٤م اهلل هبؿ أمجٕملم، آُملم اًمٚمٝمؿ آُملم.

 وصغم اهلل قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ

 واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم

 كتبه

 علوي بو عبداهلل بو حشني العيدروس 

 هـ8341شهر مجادى االوىل  مو 81يوم األربعاء 

 م7182فرباير  81املوافق 

 تريم صانها اهلل ورعاها
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اًمنمح 

 
 بضي اهلل الزمحَ الزحٗي

صغم  اًمٕمٚمؿ واعمت٤مسمٕم٦م ًمٚمٜمٌل اسمتدأ اعم١مًمػ رخف اهلل وٟمٗمٕمٜم٤م سمف يمت٤مسمف يمٖمػمه ُمـ أهؾ

وذًموؽ اىمتوداًء سمٙمتو٤مب اهلل شمٕمو٤ممم، وقمٛمواًل  سم٤مًمًٌوٛمٚم٦ماهلل قمٚمٞمف وآًمف وصوحٌف وؾموٚمؿ 

ْٔدِف : ))صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ سم٘مقل احلٌٞم٥م 
ؾُّ َأْمدٍر ِذْي َبداٍل ٓ ُيّْضدَداُف ؾِ ـُ

َق َأْبَسٌ  ِبِّضِْضِؿ اهلل ُٓ ـِ افّرحِٔؿ َؾ إرسمٕمولم قموـ أيب هر ورة، (( أظمرضمف اًمره٤موي ذم افرمح

قمٚمٞموف وآًموف وؾموٚمؿ: أي يمٛم٘مٓمقع اًمذٟم٥م سمٛمٕمٜمك ىمٚمٞمؾ اًمؼميم٦م، وُمٕمٜمك ىمقًموف صوغم اهلل 

((،أي: ص٤مطم٥م طم٤مل هُيْتَّؿ سمف رشقم٤ًم، أي ًمٞمس ُمـ ؾمٗم٤مؾموػ إُموقر، وهوق ذي بال))

 اًمنمط إول ُمـ رشوط آسمتداء سم٤مًمًٌٛمٚم٦م وهل٤م رشـم٤من آظمران ومه٤م:

 أن ٓ  ٙمقن ِذيْمرًا حَمْْم٤ًم. و1

 ٓ جيٕمؾ ًمف اًمِّم٤مرع ُمٌدأ آظمر يمْلٓم٦ٌم اجلٛمٕم٦م. أن و2

يمو٤ًم بِضؿواًم٤ٌمء ذم ) ( ُمٕمٜم٤مه٤م اعمّم٤مطم٦ٌم قمغم وضمف اًمتوؼّمك، أي: ُأؤًّموػ يمتو٤ميب ُُمتؼمِّ

سمًؿ اهلل، وهق ومِْٕمٌؾ ظم٤مص إذ يمؾ ؿم٤مرٍع ذم ومِْٕمٍؾ ُ ْمِٛمُر ذم ٟمٗمًف اًمٚمٗمظ اًموذي ضمٕموؾ 

ُػ   سم٘مقًمف: سمًؿ اهلل  ُ ْْمِٛمرُ  ُم اًل  ُمٌدأ ًمف، وم٤مًمٙم٤مشم٥م   اًمتًٛمٞم٦م  ُ ْْمِٛمرُ   أيمت٥ُم، واعم١مًمِّ
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.............................................................................. 

اًمنمح 

 ًمذًمؽ: سمًؿ اهلل أؤًّمػ، وىمْس قمغم ذًمؽ. 

( قَمَٚمٌؿ قمغم اًمّذاِت اعمٕمٌقد سمحوؼِّ اًمقاضمو٥م اًمقضموقد اعمًوتحؼ اهللوًمٗمظ اجلالًم٦م )

  قمـ يمؾ ٟم٘مّم٤مٍن. جلٛمٞمع اًمٙمَٓت، اعمٜمّزهِ 

َـّ ومل جُيٛموع، ومل  وهق أقمٔمؿ إؾموَء وأمجٕمٝمو٤م وأيم رهو٤م اؾموتٕمًَٓ، وًموذًمؽ مل ُ و 

 . ُ ًّؿ سمف همػمه وًمق شمٜمٕمت٤ًم، وُذيِمَر ذم اًم٘مرآن ذم أًمٗملم وصمالث ُمئ٦م وؾمتلم ُمقوٕم٤مً 

 وهق اعُمٜمِٕمؿ  سماال ؾ اًمٜمِّٕمؿ، يمٜمٕمٛم٦م اإلؾمالم واًمًٛمع واًمٌٍم. ..(افرمحـو)

اعموٜمٕمؿ سمودىم٤م ؼ اًموٜمِّٕمؿ، يمِحوّدِة اًمًوٛمع وىموّقة اًمٌٍمو، وُ ٘مو٤مل هوق  ..(افرحٔؿو)

رطمٞمٌؿ عمـ يَمُ رة ُمٜمف اًمرخ٦م، واًمرخـ واًمرطمٞمؿ ِصَٗمَت٤م ُُم٤ٌمًمٖم٦م ُموـ اًمرخو٦م: ّٕن رختوف 

َم اًمرخـ قمغم اًمرطمٞمؿ ّٕٟمف ظم٤مص سمف شمٕم٤ممم، إذ ٓ ُ ٓمٚموؼ قموغم  وؾمٕم٧م يمؾ يشء، وىَمدَّ

ً ويمْٞمَٗم٤ًم، وز ٤مدُة اًمٌِٜم٤مء همػمه شمٕم٤ممم سمْلالف اًمرطمٞمؿ: وّٕن اًمرخـ أسم َّ ـَ اًمرطمٞمؿ يم ٚمُغ ُِم

وو٤مد ذم آؿمووت٘م٤مق، يمووَ هووق هٜموو٤م طمٞموو٨م اًمٙمٚمٛمتوولم  َّ شموودل قمووغم ز وو٤مدِة اعمٕمٜمووك قمٜموود آ

ـْ أطموورِف  ، وموو٠مطمرُف اًموورخـ أيم ووُر ُِموو ُُمِمووتّ٘متلم ُمووـ اًمرخوو٦م، هووذا ُمووـ طمٞموو٨م اًمَٙمووؿِّ

َم ُمٕمٜمك يمؾ واطمدٍة ُمٜمٝمـ. ـْ طمٞم٨م اًمَٙمْٞمِػ وم٘مد شم٘مدَّ  اًمرطمٞمؿ، أُّم٤م ُِم

 ، افتقحٔددٕهنو٤م شمًوٛمك سمًوقرة  :ًوقرة اإلظموالصسم رخوف اهلل يمت٤مسموف  اعم١مًموػوسمدأ 

 هول اًمتول اًمًوٚمٌٞم٦م شمٕمو٤ممموؾمقرة اإلظمالص: ٕٟمف مل  وذيمر ومٞمٝمو٤م ؾموقى صوٗم٤مت اهلل 

 إٓ شمووتؿ ٓشمٕموو٤ممم  اهلل ُمٕمروموو٦م ٕن ادًرؾددة٩، وشمًووٛمك أ ْموو٤ًم ؾمووقرة اجلووالل صووٗم٤مت

 وهق أن  ٠ميت اعمّمٜمػ ذم سمدا ٦م ، وهذا  ًٛمك سمراقم٦م آؾمتٝمالل،اًمًقرة هذه سمٛمٕمروم٦م
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َغ,  ِّ اَفد ًَ ُد هللِ َربِّ اف ّْ  .................................................افدَح

اًمنمح 

  يمالُم٦م سم٢مؿم٤مرة ًمٓمٞمٗم٦م إمم اعم٘مّمقد ُمـ هذا اًمٙمت٤مب.

  :ٛاحلىدل 

اًمتٌاٞمؾ  واحلٛمد ًمٖم٦ًم: اًم ٜم٤مء سم٤مًمٙمالم قمغم اجلٛمٞمؾ آظمتٞم٤مري قمغم ضمٝم٦م 

ٞمؿ، و ٙمقن ذًمؽ سمذيمر اًمّمٗم٤مت اجلٛمٞمٚم٦م، وإومٕم٤مل احلٛمٞمدة ؾمقاء يم٤مٟم٧م ذم واًمتٕمٔم

ُم٘م٤مسمٚم٦م ٟمٕمٛم٦م أم ٓ، وؾمقاء يم٤من مجٞماًل رْشقم٤ًم يم٤مًمِٕمْٚمِؿ، أو مجٞماًل ذم َزقْمِؿ احل٤مُمد يمٜمْٝم٥ِم 

 آُمقال، وًمذًمؽ ىم٤مًمقا ذم شمٕمر ٗمف )قمغم اجلٛمٞمؾ آظمتٞم٤مري(. 

ًَ قموغم  واحلٛمد ذم آصٓمالح: ومٕمؾ ُ ٜمٌئ قمـ شمٕمٔمٞمؿ اعُمٜمِٕمؿ ُمـ طمٞم٨م يمْقٟمِِف ُُموٜمِْٕم

 احل٤مُمد أو همػمه.

واحلٛمد اصٓمالطم٤ًم هق اًمِمٙمر ًمٖم٦ًم: ٕٟمف ومٕمؾ  ٜمٌئ قمـ شمٕمٔمٞمؿ اعمٜمٕمؿ ُمـ طمٞمو٨م  

ًَ قمغم اًمِم٤ميمر، أو همػمه.  يمقٟمف ُمٜمٕم

 واًمِمٙمر اصٓمالطم٤ًم: هق رْصُف اًمٕمٌد مجٞمع ُم٤م أٟمٕمَؿ اهلُل سمف قمٚمٞمف ومٞمَ ظُمِٚمَؼ  

 ٕضمٚمف.

: ))يُمؾ( َأُْمٍر ِذي سَم٤مٍل اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ  صغموأشمك سمف اعمّمٜمػ ًم٘مقًمف 

ٌَْدُأ ومِٞمِف سم٤ِمحْلَْٛمِد َأىْمَٓمُع(( أظمرضمف اسمـ ُم٤مضم٦م، وذم روا ٦م قمٜمد اًمٜم٤ًم ل:)) ؾُّ َأْمٍر َٓ ُ  ـُ

َق َأْؿَىعُ  ُٓ ِد اهللِ.. َؾ ّْ َٓ ُيّْضَدُأ ؾِِٔف بَِح  ((واجلٛمع سملم طمد ٨م اًمًٌٛمٚم٦م واحلٛمدًم٦م ِذي َباٍل 
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هق: 

أّن اًمًٌٛمٚم٦َم اسمتداٌء طم٘مٞم٘مل وهق ُم٤م شم٘موّدم قموغم اعم٘مّموقد ومل ُ ًوٌِْ٘مُف يشء، ومٚموٞمس 

ـْ شم٠مًمٞمػ اًمٙمت٤مب اًمًٌٛمٚم٦م سمؾ ُمًو٤م ٚمف اعموذيمقرة ومٞموف، واًمًٌوٛمٚم٦م شم٘موّدُم٧م  اعم٘مّمقد ُِم

َٝم٤م يشٌء، واحلٛمدًَم٦ُم اسمتداٌء إو٤مذم وهق ُم٤م شم٘مّدم قمغم اعم٘مّموقد وإْن قمغم ذًمؽ ومل  ًٌ٘مْ 

 ؾمٌ٘مف يشء.

ِر اهلل َظَز وىمد ورد قمٜمد اإلُم٤مم أخد: )) ـْ َتُح بِِذ ٍْ َٓ ُي ََلٍم َأْو َأْمٍر ِذي َباٍل  ـَ ؾُّ  ـُ

َق َأْبَسُ َأْو َؿاَل َأْؿَىعُ  ُٓ يْمِر.َوَجَؾ َؾ (( ومٞمحّمؾ آسمتداء سماٛمٞمع أٟمقاع اًمذِّ

(، أي: ًمذاشمف ؾمٌح٤مٟمف، وعم٤م يم٤من اؾمتح٘م٤مىمف جلٛمٞمع اعمح٤مُمد.. مل  ٘موؾ )احلٛمود هلل) 

ًمٚمْل٤مًمؼ(، وٓ )احلٛمد ًمٚمرازق(، أو ٟمحقه: ًمئال  قهؿ أن اؾموتح٘م٤مىمف ًمٚمحٛمود ًموذًمؽ 

  اًمقصػ، أي: طمتك ٓ  تقهؿ أٟمف اؾمتحؼ احلٛمد ٕٟمف ظم٤مًمؼ أو ٕٟمف ُم٤مًمؽ.

ٕم٤مٍن همػم هذا جمٛمققم٦م ذم اًمٌٞم٧م اعم٤مًمؽ، وًمف ُم (، وُمٕمٜمك اًموَربِّ رب افًادغ)

 اًمت٤مزم:

 ىمر ٥م حمٞمط ُم٤مًمؽ وُموودسّمر

 

 

 ُمرٍب يم ػم اخلووػم واعمقمم ًمٚمٜمٕمؿ

 وظم٤مًم٘مٜم٤م اعمٕمٌقد ضم٤مسمر يمنٟم٤م 

 

 وُمّمٚمحٜم٤م واًمّم٤مطم٥م اًم ٤مسم٧م اًم٘مدم 

 وضم٤مُمٕمٜم٤م واًمًٞمد اطموٗمظ هذه اًم٘مدم 

 

 ُمٕم٤مٍن أشم٧م ًمٚمرب وم٠مدع ًمووٛمـ ٟمٔمؿ

 ، وىمٞمؾ: هؿ يمؾ ُم٤م ؾمقى اهلل شمٕم٤ممم. واًمٕم٤معمقن: هؿ إٟمس واجلـ واعمال ٙم٦م 

ـَ اهلل رخ٦م ُم٘مروٟم٦م سم٤مًمتٕمٔمٞمؿ، وُمـ اعمال ٙم٦م اؾمتٖمٗم٤مر: وصذ اهلل)   (، واًمّمالة ُِم
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 ٌع ودقم٤مٌء.أي ـمٚم٥م اعمٖمٗمرة وًمق سمٖمػم ًمٗمظ اعمٖمٗمرة، وُمـ أدُمٞملم شمّي 

صوغم اهلل قمٚمٞموف وآًموف  وىمد ورد ذم اخلؼم قموـ أيب هر ورة ريض اهلل قمٜموف أن اًمٜمٌول

ىم٤مل: ))ُمـ صغم قمكمَّ ذم يمت٤مب.. مل شمزل اعمال ٙمو٦م شمّموكم قمٚمٞموف ُمو٤مدام وصحٌف وؾمٚمؿ 

 اؾمٛمل ذم ذًمؽ اًمٙمت٤مب((. أظمرضمف اًمٓمؼماا.

يمووذا  وُ ٙمووره إومووراد اًمّمووالة قمٚمٞمووف صووغم اهلل قمٚمٞمووف وآًمووف وؾمووٚمؿ دون اًمتًووٚمٞمؿ،

، ًمٙمـ {56إطمزاب: } ژچ  چ  ڇ  ڇ  ژ اًمٕمٙمس: ّٕن اهلل شمٕم٤ممم  ٘مقل: 

حمؾ( ذًموؽ ذم هموػِم ُمو٤م ورد ذم اإلوموراد، وًمٖموػم داظموؾ احلاورة اًمنمو ٗم٦م أُّمو٤م هوق أي 

 اًمداظمؾ ومال  ٙمره ًمق ؾمّٚمؿ دون اًمّمالة. 

وًمٗمٔمو٤ًم ٓ ظمّٓمو٤ًم.. ): ((سمٖمٞم٦م اعمًؽمؿمود ـ))و ىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ طمار يمَ ذيمره ذم 

 اهو. ( ٙمره اإلومراد ومٞمفومال 

٤ٌّمن: )إذا صغم ذم جمٚمس وؾموٚمَّؿ ذم آظمور.. أشموك سمو٤معمٓمٚمقب، وهوق  ًمٙمـ ىم٤مل اًمّم

 آظمتٞم٤مر قمٜمدي ووم٤مىم٤ًم ًمٚمح٤مومظ اسمـ طمار وهمػمه( اهو.

صوغم اهلل قمٚمٞموف  : اًمتحٞم٦م، ومًالم اهلل شمٕمو٤ممم َٞمتوف اًمال ٘مو٦م سموف(، واًمًالموشِؿ) 

 سمح٥ًم ُم٤م قمٜمده شمٕم٤ممم.وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ 

 راد سم٤مًمتحٞم٦م: أن ُ ًٛمٕمف ُمـ يمالُمف اًم٘مد ؿ اًمذي ٓ ُم ؾ ًمف، اًمدال قمغم رومٕم٦م واعم
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وىمو٤مل سمٕمْموٝمؿ: ُم٘م٤مُمف اًمٕمٔمٞمؿ ُم٤م شم٘مر سمف قمٞمٜمف، وشمٌتٝم٩م هب٤م ٟمٗمًف، و تًع سمف ضم٤مهف.

ن  ًٚمِّٛمف ُمـ يمؾ آوم٦م ُمٜم٤مومٞم٦م ًمٖم٤م ٦م اًمٙمَل، واعمْلٚمقق ٓ  ًتٖمٜمل قمـ ُمٕمٜمك اًمًالم: أ

ز و٤مدة اًموودرضم٤مت وإن يموو٤من رومٞمووع اعمٜمزًموو٦م، قمووغم اًم٘مووقل سمٕموودم شمٜموو٤مهل يمووَل اإلٟمًوو٤من 

اًمٙم٤مُمؾ إذ ُم٤م ُمـ يمَل إٓ وقمٜمد اهلل أقمٔمؿ ُمٜمف، وُم٤م ُموـ وىمو٧م إٓ وهٜمو٤مك ٟموقع ُموـ 

 اًمرخ٦م واًمتحٞم٦م مل حيّمؾ ًمف .

سمٛمٕمٜمك إُم٤من، ومل  رشمض اًمٌٕمض هذا اعمٕمٜمك: عم٤م ومٞمف وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: أن اًمًالم 

ٻ   چ صغم اهلل قمٚمٞمف وآًموف وصوحٌف وؾموٚمؿ ُمـ اإلؿمٕم٤مر سمٛمٔمٜم٦م اخلقف ُمع أن أشم٤ٌمقمف 

، وُموووـ ىمووو٤مل سمووو٠من اًمًوووالم سمٛمٕمٜموووك {٢٦}يوووىَ    چ پ  پ  پ  پ  ڀ  

خيو٤مف ظموقف ُمٝم٤مسمو٦م وإضموالل، صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ  إُم٤من أصمٌتقا أٟمف

شَْمَ٘مو٤ميُمْؿ صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ َل َرؾُمقُل اهللِ وًمذًمؽ ىَم٤م َٕ :))َأَُم٤م َواهلل إِاِّ 

 هللِ َوَأظْمَِم٤ميُمْؿ ًَمُف(( أظمرضمف ُمًٚمؿ وأخد.

ـْ ُوضمَدْت ظذ شٔدٕا) (، أي: ؾمٞمد مجٞمع اعمْلٚمقىم٤مت، وًمٗمٔم٦ُم اًمًٞمد شُمْٓمَٚمُؼ قمغم َُم

 ومٞمف أطمُد اخلّم٤مل إرسمع اًمت٤مًمٞم٦م: 

ـْ ؾم٤مَد ذم ىمقُمِف. و1  َُم

ـْ يَمُ َر ؾمقاُدُه، أي ضمٞمُِمُف. و2  َُم

ـْ شَمْٗمَزْع إًمٞمِف اًمٜم٤مُس قمٜمَد اًمِمدا ِد. و3  َُم
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ٌُُف. و4 َتٗمّزُه هَمَْم ًْ  احلِٚمٞمُؿ اًمذي ٓ َ 

ٌُٜم٤م حمٛمد صغم   اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ. وىمد مَجََع هذه اًمّمٗم٤مت يمّٚمٝم٤م طمٌٞم

(، و ٘م٤مل ذم إصؾ عمـ يم ر خد اًمٜم٤مس ًمف ًمٙم رة ظمّم٤مًمف احلٛمٞمدة، وهق ُمّدد) 

 .صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ هٜم٤م قمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م 

وهؿ اعم١مُمٜمقن ُمـ سمٜمل ه٤مؿمؿ واعمٓمٚم٥م، وىمٞمؾ: هؿ ذم ُم٘م٤مم اًمدقم٤مء يمؾ (، وآفف)

شم٘مل، ىم٤مل ذم إقم٤مٟم٦م اًمٓم٤مًمٌلم:)) )ىمقًمف: ُم١مُمـ وًمق قم٤ميص، وذم ُم٘م٤مم اًم ٜم٤مء يمؾ ُم١مُمـ 

 وىمٞمؾ هؿ يمؾ ُم١مُمـ( أي وًمق يم٤من قم٤مصٞم٤م: ٕٟمف أطمقج إمم 

اًمدقم٤مء ُمـ همػمه: ًمٙمـ شمٕمٚمٞمٚمف سم٤مخلؼم اًمْمٕمٞمػ، وهق )آل حمٛمد يمؾ شم٘مل(،  ٗمٞمد 

ختّمٞمص اعم١مُمـ سمٖمػم اًمٕم٤ميص إٓ أن  راد سم٤مًمت٘مل اًمت٘مل قمـ اًمنمك، وهق أول 

 ُمراشم٥م اًمت٘مقى.

ًمدقم٤مء وٟمحقه( اعمِمتٝمر أن هذا اًم٘مٞمؾ ظم٤مص سمٛم٘م٤مم اًمدقم٤مء، )ىمقًمف أي ذم ُم٘م٤مم ا

 وحمؾ اخلالف قمٜمد قمدم اًم٘مر ٜم٦م، وآ ومن سمَ  ٜم٤مؾمٌٝم٤م.

ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمّم٤ٌمن: وُم٤م اؿمتٝمر ُمـ أن اًمال ؼ ذم ُم٘م٤مم اًمدقم٤مء شمٗمًػم أل 

 سمٕمٛمقم آشم٤ٌمع، ًم٧ًم أىمقل سم٢مـمالىمف، سمؾ اعمتاف قمٜمدي اًمتٗمّمٞمؾ.

ل شمٗمًػم أل سم٠مهؾ سمٞمتف خؾ قمٚمٞمٝمؿ، ٟمحق: اًمٚمٝمؿ وم٢من يم٤من ذم اًمٕم٤ٌمرة ُم٤م  ًتدقم

صؾ قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد وقمغم آل حمٛمد اًمذ ـ أذه٧ٌم قمٜمٝمؿ اًمرضمس وـمٝمرهتؿ 

 شمٓمٝمػما.

 حمٛمدوُم٤م  ًتدقمل شمٗمًػم أل سم٤مٕشم٘مٞم٤مء خؾ قمٚمٞمٝمؿ، ٟمحق: اًمٚمٝمؿ صؾ قمغم ؾمٞمدٟم٤م 
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 وقمغم آل حمٛمد اًمذ ـ ُمألت ىمٚمقهبؿ سم٠مٟمقارك ويمِمٗم٧م هلؿ طما٥م أهارك.

وم٢من ظمٚم٧م مم٤م ذيمر خؾ قمغم إشم٤ٌمع، ٟمحق: اًمٚمٝمؿ صؾ قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد وقمغم 

 آل حمٛمد ؾمٙم٤من ضمٜمتؽ وأهؾ دار يمراُمتؽ(( اهو.

ـْ ًمِ٘موَل اًمٜمٌولَّ صو(، واًمّمح٥م وصحّضف) غم اهلل مجُع ص٤مطم٥ٍم، واًمّمح٤ميب هوق: َُمو

ـٌ سمف وُم٤مَت قموغم قمٚمٞمف وآًمف  وؾمّٚمؿ سمٕمد اًمٌٕم ٦م  ٘مٔم٦ًم ذم طمٞم٤مشمف قمغم إرض وهق ُُم١مُِم

سمٛمٕمٜمك أّٟمٜم٤م ٓ ٟمٓمِٚمُؼ قمغم اًمِمْلص صوح٤ميب إٓ إذا اضمتٛمٕمو٧ْم ومٞموف اًمنمووط  اإل َن،

 اًمت٤مًمٞم٦م: 

أْن  ٚمتِ٘مل سم٤مًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞموف وآًموف وؾموٚمؿ، وٓ شمِموؽمط اًمرؤ و٦م ًموف صوغم اهلل  و1

وم٢مّن قمٌد اهلل اسمـ أم ُمٙمتقم ًمِ٘مَل اًمٜمٌل صوغم اهلل قمٚمٞموف  ومل َ وَرُه: ّٕٟموف  قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ،

 ىمد يُمّػ سمٍمه وًمٙمٜمف صح٤ميب ضمٚمٞمؾ: ّٕن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ رآه.

 أْن  ٙمقن اًمٚم٘م٤مء سمٕمد اًمٌٕم ٦م. و2

أْن  ٙمقن اًمٚم٘م٤مء  ٘مٔم٦م وذم طمٞم٤مشمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾموٚمؿ ٓ سمٕمود ُمقشموف وٓ  و3

ـْ راءه صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ذم طمٞم٤مشموف وًمٙمٜموف ذم اًمٜموقم ٓ ذم طمٞم٤مشمف ذم ا عمٜم٤مم، ومَٛم

 ُ ًّٛمك صح٤مسمِٞم٤ًم.

 أْن  ٙمقن اًمٚم٘م٤مء ذم إرض ٓ ذم اًمًَء. و4

ـٌ سمٜمٌقشمف. و5  أْن  ٚمت٘مل سمف وهق ُم١مُِم

                                                 

 (.1/173(، وطم٤مؿمٞم٦م اًمؽمُميس )1/13اٟمٔمر: إقم٤مٟم٦م اًمٓم٤مًمٌلم ) (1)
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  ٛمقت قمغم اإل َن، وهق رشط ًمدوام اًمّمح٦ٌم. أنْ  و6

وأقمٚمؿ أّن هذه اًمنموط يمّٚمٝم٤م ىمد اضمتٛمٕم٧ْم ذم ؾمٞمدٟم٤م قمٞمًك سمـ ُمر ؿ وؾمٞمدٟم٤م 

إدر س وؾمٞمدٟم٤م اخلي قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم طملم  اضمتٛمٕمقا سمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ذم 

ـْ أصح٤مسمف ص وَن ُِم غم سمٞم٧م اعم٘مدس ًمٞمٚم٦م اإلهاء سم٤مٕرواح وإضم٤ًمد، ومٙمّٚمٝمؿ ُ ٕمدَّ

اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ: ٕهنؿ أطمٞم٤مء. وسمف  ٚمٖمز ومٞم٘م٤مل ًمٜم٤م: صح٤مسم٦م أومْمؾ ُمـ أيب سمٙمر 

 اًمّمد ؼ.

 :فائدة 

ؾُمّٛمل ؾمٞمدٟم٤م اخلي هبذا آؾمؿ ّٕٟمف ُم٤م ضمٚمَس قمغم أرٍض إٓ اظمّيوْت، واؾموٛمف  

احل٘مٞم٘مل سَمْٚمٞم٤م سمـ َُمْٚمٙم٤من سمٗمتح اًم٤ٌمء وؾمٙمقن اًمالم سمٕمده٤م ُم ٜم٤مة َتٞم٦م وومتح اعمٞمؿ وؾمٙمقن 

ـْ قمَرَف اؾموٛمف واؾموؿ أسمٞموف دظموؾ اجلٜمو٦م، يموَ ذيمور ذًموؽ اًمال م وآظمره ٟمقن، وىمٞمؾ أّن َُم

 اإلُم٤مم اًمٌٞماقري ذم طم٤مؿمٞم٦م قمغم رشح اسمـ ىم٤مؾمؿ قمغم أيب ؿما٤مع.

(، مجع شم٤مسمٕمل هق: ُمـ ًم٘مل صح٤مسمٞم٤ًم، واظمتٚمٗمقا ذم ُم٠ًمًم٦م صحٌتف، هؾ افتابًغو) 

سم٤مؿمؽماـمٝم٤م، ومل شمِمؽمط، أم أٟمف شمٙمٗمل جمرد اًمرؤ ٦م وم٘مط يم٤مًمّمح٤ميب؟، وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ 

  ٙمتٗمقا سمٛمارد رؤ ٦م اًمّمح٤ميب، يمَ اشمٗم٘مقا ذم إـمالق اؾمؿ اًمّمح٤ميب 

، وىم٤مًمقا: اًمٗمرق أقمٔمؿ، ًمنمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ قمغم ُمـ رآه 

 رؤ تف صغم اهلل قمٚمٞمف ؾمٚمؿ.

 وىم٤مل آظمرون: أٟمف  ٙمٗمل جمرد اًمرؤ ٦م وم٘مط دون اًمّمح٦ٌم.
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ىم٤مل اًمًْل٤موي ذم )اًمٖم٤م ٦م ذم رشح اهلدا ٦م ذم قمٚمؿ اًمروا ٦م(: ))اًمت٤مسمٕمل و ٘م٤مل ًمف 

أ ْم٤ًم شم٤مسمع هق ُمـ صح٥م اًمّمح٤ميب ىم٤مًمف اخلٓمٞم٥م، وىمٞمؾ:  ٙمٗمل اًمٚم٘م٤مء وإن مل شمقضمد 

ْم٤مء ًمٗمظ اًمّمح٦ٌم أز د اًمّمح٦ٌم اًمٕمرومٞم٦م ىمٞم٤مؾم٤ًم قمغم اًمّمح٤ميب: سمؾ هق هٜم٤م أومم: ٓىمت

 ُمٜمف، وهق اًمذى قمٚمٞمف قمٛمؾ إيم ر ـ

وىم٤مل اًمٜمقوي: إٟمف إفمٝمر: وًمذا ىم٤مل اًمٜم٤مفمؿ )قمغم اًمّمقاب( و ًت٠مٟمس ًمف سم٘مقًمف 

: ))ـمقسمك عمـ رآا وـمقسمك عمـ رأى ُمـ صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ 

ٝمَ وًمٙمـ ..احلد ٨م:  عم٤م ومٞمف ُمـ آىمتّم٤مر قمغم جمرد اًمرؤ ٦م واًمتًق ٦م سمٞمٜمرآا((

 اؿمؽمط اسمـ طم٤ٌمن أن  ٙمقن ذم ؾمـ ُمـ حيٗمظ وم٢من يم٤من صٖمػما ومال(( اهو.

وىم٤مل ذم )دًمٞمؾ اًمٗم٤محللم(: ))واًمت٤مسمٕملم: مجع شم٤مسمٕمل، وهق ُمـ اضمتٛمع سم٤مًمّمح٤ميب؟ 

وهؾ  ٙمتٗمل سم٠مدٟمك ُمدة يمَ ذم اًمّمح٤ميب أوًٓ و ٗمرق؟ واًمراضمح اًم ٤ما يمَ شم٘مرر ذم 

 يمت٥م أصقل اًمٗم٘مف(( اهو.

 اؿمؽماط اًمروا ٦م قمـ اًمّمح٤ميب هؾ شمِمؽمط ذم اًمت٤مسمٕمل أم ٓ؟ واظمتٚمٗمقا يمذًمؽ ذم

 وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ: هل رشط، وىم٤مل آظمرون ًمٞم٧ًم رشط.

                                                 

ـْ َرآِِن((,أظمرضمف اًمؽمُمذي سمٚمٗمظ: )) (1) ٓ تزافقن واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم سمٚمٗمظ: )) َٓ ََتَسُّ افَْاُر ُمِْضِاًِم َرآِِن َأْو َرَأى َم

صاحّضْل واهلل ٓ تزافقن بخر ما دام ؾُٔؿ مـ رأى مـ رآِن وصاحب مـ بخر ما دام ؾُٔؿ مـ رآِن و

ضقبك دـ رآِن و ضقبك دـ رأى مـ رآِن و دـ رأى مـ رأى مـ رآِن و آمـ ((، واحل٤ميمؿ سمٚمٗمظ: )) صاحّضْل

 ((.يب

 



  ُْدُرْوِس افَتْقِحٔد اِب تَ ُِ د فِ يْ دِ افَِض  ُح افَؼ 
 

29 

ِْٔد( فَِتََلِمَذِة افَِضَِْة افَثافَِثِة َوافَِضَِْة  ِؿ افَتْقِح ِْ ٌة ِِف )ِظ ِذِه ُدُرْوٌس ُُمَْتَكَ َٓ ُد: َؾ ًْ َوَب

 َٔ ـَ اَدَداِرِس آْبتَِدائِ ِة ِم ًَ دَع افَرابِ ٍَ َرِر. َواهللُ اَدِْضدُلقُل َأْن َيْْ ََ دد ُّ ِج افد َٓ دْْ َّ ِْ
ِة, ضِّْضًَا فِ

ِرْيِؿ. َُ ِف اف ِٓ ا َخافَِهًة فَِقْج َٓ َِ ًَ ا َوََيْ  ِِبَ

اًمنمح 
 

(: هل يمٚمٛم٦م ُ ١مشمك هب٤م ًمالٟمت٘م٤مل ُمـ أؾمٚمقب إمم آظمر، وىمد أشمك هب٤م وبًد) 

، وم٘مد يم٤من وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ صغم اهلل قمٚمٞمف اعمّمٜمػ رخف اهلل هٜم٤م اىمتداًء سم٤محلٌٞم٥م 

 ٠ميت هب٤م ذم ظمٓمٌف ومٝمل ؾمٜم٦م، وىمد يم٤مٟمقا صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ  اًمٜمٌل

أُم٤م  قن ٠مشمقن سم٠مصٚمٝم٤م ، وهق أُم٤م سمٕمد سمدًمٞمؾ ًمزوم اًمٗم٤مء ذم طمٞمزه٤م هم٤مًم٤ٌم، وم٢مهنؿ  ٘مقًم

 سمٕمد ومٝمذ، أو أُم٤م سمٕمد وم٢من، أو أُم٤م سمٕمد وم٘مد، وهٙمذا.

 قال وهل:وىمد ُأظمتٚمػ ذم أول ُمـ ىم٤مهل٤م قمغم أىم

ح: ًمٙمـ ىم٤مل  (1 ٟمٌل اهلل داؤد قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم، وهق إىمرب وىمد ُرضمِّ

ٌؿ سمَِٖمػْمِ ًُمَٖمتِِف َووَمّْمُؾ  ٧ٌُْم قَمٜمُْف شَمَٙمٚم(  ْ َ ْ ُف مَل اًمِمٞمخ اسمـ طمار ذم اًمتحٗم٦م:)) َوُ َرد( سم٠َِمٟمَّ

َه٤م سمَِٙماَل  ِذي ُأوشمَِٞمُف ُهَق وَمّْمُؾ اخْلُُّمقَُم٦ِم َأْو هَمػْمُ َٓم٤مِب اًمَّ
َتْققِم٥ٍم جِلَِٛمٞمِع اخْلِ ًْ ٍم ُُم

(( اهو.
ٍ
ء  إظْماَلٍل ُِمٜمَْٝم٤م سمٌَِمْ

ـْ هَمػْمِ اِت ُِم  اعْمُْٕمَتؼَمَ

ىمس سمـ ؾم٤مقمدة إ ٤مدي اًمذي  ٘م٤مل: إٟمف أول ُمـ ىم٤مل: )اًمٌٞمَّٜم٦م قمغم اعمدقمل  (2

واًمٞمٛملم قمغم ُمـ أٟمٙمر(، وأول ُمـ اشمٙم٠م قمغم قمّم٤م أو ىمقس أو ؾمٞمػ قمٜمد 

أسمار ريض اهلل قمٜمف أن اًمٜمٌل صغم  اخلٓم٦ٌم، وىمد أظمرج اًمٓمؼماا قمـ هم٤مًم٥م سمـ

اَن  اهللُ   َرِحؿَ وؾمٚمؿ ىم٤مل: ))  وصحٌف  وآًمف  قمٚمٞمف  اهلل ـَ ُف  َٕ ـِ َأيِبْ  َظَذ  ؿَِِضًا ! إِ  ِدْي

                                                 

 (1/31َٗم٦م اعمحت٤مج ) (1)
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ْٔؿَ  ـِ إِْبَرْاِه َْٔؾ ْب  ((. إِْشاِمِظ

يمٕم٥م سمـ ًم١مي، ضمد اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف ؾمٚمؿ، وهق اًمذي يم٤من جيٛمع ىمقُمف  قم  (3

صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف اًمٕمروسم٦م، أي:  قم اجلٛمٕم٦م، و ذيمرهؿ سمٛمٌٕم٨م اًمٜمٌل 

 ، ويم٤من  ٘مقل ذم ظُمٓمٌف: أُم٤م سمٕمد.وصحٌف وؾمٚمؿ 

 ٕمرب سمـ ىمحٓم٤من، اًمذي هق أول ُمـ شمٜمحٜمح سم٤مًمٕمرسمٞم٦م اًمقاؾمٕم٦م، وٟمٓمؼ  (4

 وأوضمزه٤م.سم٠مومّمحٝم٤م، وأسمٚمٖمٝم٤م، 

 ؾمح٤ٌمن سمـ وا ؾ: ٕٟمف ىم٤مل: (5

 ًَمَ٘مْد قَمِٚمَؿ احلَل( اًمَٞمَُٟموقَن َأٟمَّٜمِول

 

ٌَُٝم٤م  إَِذا ىُمْٚم٧ُم )أُّم٤م سمْٕمُد( َأّا ظَمٓمِْٞم

 

 

 وذم هذه اخلٛم٦ًم إىمقال ٟمٔمؿ سمٕمْمٝمؿ، وم٘م٤مل:

ـْ يم٤مَن ىمو٤مِ الً   ضَمَرى اخلْٚمُػ أُّم٤م سمٕمُد َُم

 

وو ًَ  َأىمووووقاٍل َوَداوُد أىمووَرُب  ٦مُ ًموووووَٝم٤م  

 َن ًَمووُف وَمّْمووُؾ اخِلوووَٓم٤مِب َوسَمووووْٕمدهُ َويَموو٤م 

 

٤ٌَمَن وَمَٙمْٕمو٥ٌم وَمَٞمْٕموووُرُب  ووووْح ًُ  وَمِ٘موووس  وَم

ٟمٌل اهلل  ٕم٘مقب قمٚمٞمف اًمًالم طملم ضم٤مءه ُمٚمؽ اعمقت، وم٘م٤مل: أُم٤م سمٕمد.. وم٢مٟم٤م أهؾ  (6 

 سمٞم٧م ُمقيمؾ سمٜم٤م اًمٌالء.

ؾمٞمدٟم٤م آدم أسمق اًمٌنم قمٚمٞمف اًمًالم، وىمد ُم٤مل اًمِمٞمخ اًمؽمُميس إمم هذا اًم٘مقل،  (7

٦م قمغم )اعمٜمٝم٩م اًم٘مق ؿ(: ))واظمتٚمػ ذم أول ُمـ ٟمٓمؼ هب٤م قمغم تطم٤مؿمٞم وم٘م٤مل ذم

أىمقال، ىم٤مل اؾمَقمٞمؾ سمـ همٜمٞمؿ اجلقهري: وأول ُمـ ٟمٓمؼ آدم قمٚمٞمف اًمًالم، ىم٤مل 

 أي: –مجٚمتٝم٤م  ، وُمـ {١٣}انبقزة   أ ٦م  چڄ       ڄ      ڦ        ڦچشمٕم٤ممم: 
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)أُم٤م سمٕمد(، وٓ  ٘م٤مل اًمٙمالم ذم إوًمق ٦م ٓ ذم اًمتٕمٚمٞمؿ: قمغم أٟمف ٓ  –إؾمَء 

 ٚمزم ُمـ اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٜمٓمؼ سمف، ومال دًٓم٦م ذم أ ٦م، ّٕٟم٤م ٟم٘مقل هق أسمق اًمٌنم، وىمد 

ک  ک  ک  چ  صم٧ٌم ٟمٓم٘مف سماٛمٞمع ُم٤م قمٚمٛمف ُمـ إؾمَء سم٘مقًمف شمٕم٤ممم:

 ، ومٚمزم أن  ٙمقن أول ُمـ ٟمٓمؼ هب٤م(( اهو.{١١}انبقزة   ٦مأ  چک

صمؿ ىم٤مل اؾمَقمٞمؾ اجلقهري سمٕمد أن ؾم٤مق سم٘مٞم٦م إىمقال اًمتل ذيمرٟم٤مه٤م: ))ومُجع 

طم٘مٞم٘مٞم٦م، وسم٤مًمٜم٦ًٌم  –أي: ؾمٞمدٟم٤م آدم  –سملم هذه إىمقال سم٠من إوًمٞم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمألول 

: أن يمؾ واطمد  ٕمتؼم سمٛمٕمٜمك –ًمٖمػمه إو٤مومٞم٦م: أي: سم٤مإلو٤موم٦م إمم اًمٕمرب، أو اًم٘م٤ٌم ؾ 

وماٛمٚم٦م  آىمقال  ؾمٌٕم٦م،  وىمد  -أول  ُمـ  ىم٤مهل٤م  سم٤مًمٜم٦ًٌم  ًمٚمٕمرب، أو  سم٤مًمٜم٦ًٌم  ًم٘مٌٞمٚمتف

 مجٕمتٝم٤م ذم ىمقزم:

َُم٤م ووِذي ىَمووْد شَمَ٘موودَّ  وَمَٝموو٤مَك ظِماَلوَموو٤مَ ً ذِم اًمَّ

 

 ََ ووو٤م سَمْٕموووُد وَمووو٤مطْمَٗمْظ ًمَِتْٖموووٜمَ  سمِٜمُْٓموووٍؼ سم٠َِمُمَّ

 وَموووووَداُوُد َوَ ْٕمُ٘موووووْقٌب َوآَدُم َأىْموووووَرُب  

 

٤ٌَمَن وَمَٙمْٕمو٥ٌم وَمَٞمْٕمووُرُب.ومَ  ووْح ًُ  ِ٘مووس  وَم

 اٟمتٝمك يمالم اجلقهري. 

 

           

                                                 

 (.1/183طم٤مؿمٞم٦م اًمؽمُميس ) (1)

 (.1/184طم٤مؿمٞم٦م اًمؽمُميس ) (2)
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َِٔة. 
ِ ْْٔ
َِ
َٔ َِٔة بِإََدَفِة اف

ِ ْيْ ائِِد افدِّ ََ ًَ َرُف بِِف إِْثَّضاُت اف ًْ ٌؿ ُي ِْ ِْٔد: ُهَق ِظ ُؿ افَتْقِح ِْ  ِظ

اًمنمح 

 عمي التٕحٗد

ومالسمد أن  ٕمرف ُم٤ٌمد ف اًمٕمنمة،  يمؾ ُمـ أراد ُمٕمروم٦م ومـ ُمـ اًمٗمٜمقن..

 واعماٛمققم٦م ذم ىمقل اًمٜم٤مفمؿ:

 إن ُمٌووووو٤مدئ يموووووؾ وموووووـ قموووووونمة

 

 احلووووود واعمقووووووقع صموووووؿ اًم ٛمووووورة

 وومْموووووووٚمف وٟمًووووووو٦ٌم واًمقاووووووووعُ  

 

 وآؾمؿ آؾموتٛمداد طمٙموؿ اًمِمو٤مرعُ 

 ُمًوو٤م ٌؾ واًمووٌٕمُض سموو٤مًمٌٕمِض ايمتٗمووك 

 

 رَف ووُمووـ درى اجلٛمٞمووع طموو٤مز اًمِموو

 ، وهق اًمتٕمر ػ اًمِم٤مُمؾ.احلد: أوهلا 

 اًمتقطمٞمد ًمٖم٦م : هق اًمٕمٚمؿ سم٠من اًمٌمء واطمد.ومحد قمٚمؿ 

ورشقم٤ًم يمَ قمرومف اعمّمٜمػ: هق قمٚمؿ  ٕمرف سمف إصم٤ٌمت اًمٕم٘م٤م د اًمد ٜمٞم٦م سم٤مٕدًم٦م 

 اًمٞم٘مٞمٜمٞم٦م.

وهذا سمٛمٕمٜمك اًمٗمـ اعمدّون ومٞمَ ؾمٞم٠ميت إن ؿم٤مء اهلل شمٕمو٤ممم، أُمو٤م سمو٤معمٕمٜمك اًمنموقمل و 

سم٤مًمٕمٌو٤مدة ُموع  هق طم٘مٞم٘متف.. ومٝمل اًمتل قمرومٝم٤م اعمّمٜمػ رخوف اهلل وم٘مو٤مل: إوموراد اعمٕمٌوقد

 اقمت٘م٤مد وطمدشمف واًمتّمد ؼ هب٤م ذاشم٤ًم وصٗم٤مشم٤ًم وأومٕم٤مًٓ.

 مًْك أفٍاظ افتًريػ:

اًمٕمٚمؿ: وهق اإلدراك  اجل٤مزم اعمٓمو٤مسمؼ ًمٚمقاىموع قموـ دًمٞموؾ، يمو٤مًمٕمٚمؿ سمو٠من اًمقاطمود 

 ٟمّمػ آصمٜملم واًم الصم٦م ٟمّمػ اًمًت٦م، وهٙمذا.

 . إصم٤ٌمت اًمٕم٘م٤م د: واًمٕم٘م٤م د مجع قم٘مٞمدة، وهل ًمٖم٦م: ُمـ قم٘مد اًمٌمء أي: رسمٓمف
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ورشقم٤ًم: هل  إُمر  اًم ٤مسم٧م  ذم  اًم٘مٚم٥م اًموذي  ٓ  تٓمورق إًمٞموف  ؿموٌؽ وٓ وهوٌؿ 

 ًمدى ُمٕمت٘مده.

 اًمد ٜمٞم٦م: ظمرج هب٤م همػم اًمد ٜمٞم٦م يم٤مًمٕم٘م٤م د اًمدٟمٞمق ٦م.

 ع دًمٞمؾ، وهق: اعمرؿمد إمم اعمٓمٚمقب.أدًمتٝم٤م اًمٞم٘مٞمٜمٞم٦م: وإدًم٦م مج

واًمٞم٘ملم هق: طمٙمؿ اًمذهـ اجل٤مزم اعمٓم٤مسمؼ عمقضمٌف أي: ًمٚمقاىمع، وظمرج هب٤م إدًم٦م 

 اًمٔمٜمّٞم٦م اًمتل َتٛمؾ اًمت٠مو ؾ، ومال  ًتدل هب٤م ذم اًمتقطمٞمد.

اًمذي  تحدث قمٜمف، وهق ذات اهلل ُمـ طمٞمو٨م ُمو٤م جيو٥م  مقضقظفاعم٤ٌمدئ:  وثاِن

طم٘مف شمٕم٤ممم، وذات رؾمٚمف ُمـ طمٞم٨م ُمو٤م جيو٥م وُمو٤م ًمف شمٕم٤ممم وُم٤م  ًتحٞمؾ وُم٤م جيقز ذم 

 ًتحؾ وُم٤م جيقز ذم طم٘مٝمؿ، ويمذًمؽ اعمٛمٙمـ ُمـ طمٞمو٨م أٟموف  تقصوؾ سموف إمم وضموقد  

 ص٤مٟمٕمف، ويمذا  اًمًٛمٕمٞم٤مت أشمٞم٦م ُمٕمٜم٤م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ُمـ طمٞم٨م اقمت٘م٤مده٤م.

: صمٛمرشمف، أي: وم٤م دشمف، وهل: ُمٕمروم٦م صٗم٤مت اهلل شمٕم٤ممم سم٤مًمؼماهلم اًم٘مٓمٕمٞم٦م ٓ ثافثٓا

 واًمٗمقز سم٤مًمًٕم٤مدة إسمد ٦م. اًمٔمٜمٞم٦م

، وهق أٟمف أومْمؾ وأرشف اًمٕمٚمقم ًمٙمقٟمف ُمتٕمٚم٘مو٤ًم سموذات اهلل وذات ؾوِف: ربًٓا

 رؾمٚمف وُم٤م  تٌع ذًمؽ: وم٤معمتٕمِٚمؼ  ونمف سمونمف اعمتٕمَٚمؼ سمف.

أي: ٟمًٌتف إمم سم٘مٞم٦م اًمٕمٚمقم، وهل: أٟمف أصؾ اًمٕمٚموقم وُمو٤م ؾموقاه  ِٕضّضتف: خامِضٓا

 ومرع قمٜمف.

أوهلَ: أسموق احلًوـ إؿموٕمري، وهوق قموكم سموـ ، و مه٤م اصمٜم٤من، واضًف: وشادشٓا

 سمـ سمالل  سمـ   قمٌداهلل  سمـ ُمقؾمك   إؾمَقمٞمؾ سمـ إؾمح٤مق سمـ ؾم٤ممل سمـ  سمـ أيب إؾمَقمٞمؾ 
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ؿ سمٜمٍموة ُموذه٥م أهوؾ اًمًوٜم٦م أيب سمردة  قم٤مُمر سموـ  أيب ُمقؾموك  إؿموٕمر، وهوق اًم٘مو٤م 

 واجلَقم٦م، وإًمٞمف شمٜم٥ًم اًمٓم٤م ٗم٦م إؿمٕمر ٦م، ومٝمق سمذًمؽ ُم١مؾمس ُمذه٥م إؿم٤مقمرة .

م، شمٚم٘موك ذم اًمٌدا و٦م ُموذه٥م اعمٕمتزًمو٦م، وشم٘مودم 874هوو/261وًمد سم٤مًمٌٍمة ؾمٜم٦م 

 ومٞمٝمؿ، صمؿ رضمع وضم٤مهر سمْلالومٝمؿ  وىمد سمٚمغ إرسمٕملم ُمـ قمٛمره.

ًووـ إؿمووٕمري أوًٓ ىموو٤مل سمووـ ظمٚمٙموو٤من ذم )وومٞموو٤مت إقمٞم٤من(:))يموو٤من أسمووق احل

ُمٕمتزًٓ، صمؿ شم٤مب ُمـ اًم٘مقل سم٤مًمٕمدل وظمٚمؼ اًم٘مرآن ذم اعمًواد اجلو٤مُمع سم٤مًمٌٍموة  وقم 

اجلٛمٕم٦م، ورىمك يمرؾمٞم٤ًم وٟم٤مدى سم٠مقمغم صقشمف: ُمـ قمرومٜمل وم٘مد قمرومٜمل، وُمـ مل  ٕمرومٜمل 

وم٠مٟم٤م أقمّرومف سمٜمٗميس، أٟمو٤م وموالن سموـ وموالن، يمٜمو٧م أىموقل سمْلٚموؼ اًم٘مورآن وأن اهلل ٓ شموراه 

اًمنم أٟم٤م أومٕمٚمٝم٤م، وأٟم٤م شم٤م ٥م ُم٘مٚموع، ُمٕمت٘مود ًمٚمورد قموغم اعمٕمتزًمو٦م، إسمّم٤مر، وأن أومٕم٤مل 

 خمرج ًمٗمْم٤م ٝمؿ وُمٕم٤م ٌٝمؿ(( اهو.

 شمٚم٘مك اإلُم٤مم إؿمٕمري اًمٕمٚمقم قمـ : اإلُم٤مم أيب إؾمح٤مق اعمروزي سمٌٖمداد وهمػمه.

 أُم٤م ُمّمٜمٗم٤مشمف وم٘مد ىمٞمؾ: أهن٤م سمٚمٖم٧م طمقازم اًم الصمَ ٦م يمت٤مب، ُمٜمٝم٤م:

وٛم٦م(، ًِّ و)ُم٘مو٤مٓت اإلؾموالُمٞملم(، و)اإلسم٤مٟمو٦م  )إُم٤مم اًمّمد ؼ(، و)اًمرد قمغم اعما

قمـ أصقل اًمد ٤مٟم٦م(، ورؾم٤مًم٦م ذم اإل َن، و)ُم٘م٤مٓت اعمٚمحد ـ(، و)اًمورد  قموغم  اسموـ  

اًمراوٟمدي(،  و)ظمٚمؼ  إقمَل(،  و)إؾمَء  وإطمٙم٤مم(، و)اؾمتح٤ًمن اخلقض ذم 

 اًمٙمالم(، و)اًمٚمٛمع ذم اًمرد قمغم أهؾ اًمز غ واًمٌدع(، و ٕمرف )سم٤مًمٚمٛمع اًمّمٖمػم(.

م، ودومووـ ذم سموولم اًمووريمخ وسموو٤مب 936هووو/ 324إلُموو٤مم إؿمووٕمري ؾمووٜم٦م شمووقذم ا

 ذم  اسمـ ظمٚمٙم٤من   اًمٓمؼمي(، وىم٤مل شم٤مر خ   )ذ ؾ ذم  اهلٛمداا   ذيمره اسمـ اًمٌٍمة يمَ 
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روع اًمزوا و٤م إمم ضم٤مٟمٌٝمو٤م ُمًواد وسمو٤مًم٘مرب ُمٜموف و)وومٞم٤مت آقمٞمو٤من(:))ودومـ ذم ُمِمو

 ّخ٤مم، وهق  ٤ًمر اعم٤مر ُمـ اًمًقق إمم دضمٚم٦م(( اهو.

و صم٤مٟمٞمٝمَ أي: صم٤ما واوٕمل قمٚمؿ اًمتقطمٞمد هق: أسمق ُمٜمّمقر اعم٤مشمر ودي: وهوق أسموق 

ُمٜمّمووقر حمٛموود سمووـ حمٛموود سمووـ حمٛمووقد اعم٤مشمر وودي، ٟمًوو٦ٌم إمم ))ُم٤مشمر وود(( وهوول حمٚموو٦م 

 م.944هو/333سمًٛمرىمٜمد، شمقذم ؾمٜم٦م 

 ـ مٗفٍاتف:م

)اًمتقطمٞمد(، و)أوه٤مم اعمٕمتزًم٦م(، و)اًمرد قمغم اًم٘مراُمٓمو٦م(، و)ُمخظموذ اًمنموا ع( ذم 

أصقل اًمٗم٘مف، ويمت٤مب )اجلدل(، و)شمو٠مو الت اًم٘مورآن(، و)شمو٠مو الت أهوؾ اًمًوٜم٦م(، 

 و)رشح اًمٗم٘مف إيمؼم( اعمٜمًقب ًمإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م.

َ واوٕم٤مه، ومٝمذان آصمٜم٤من مه٤م واوٕم٤م قمٚمؿ اًمتقطمٞمد ويمذا ُمـ شمٌٕمٝمَ، وُمٕمٜمك أهن

أي: أهنَ دوٟم٤م يمتٌف، ورّدوا اًمِمٌف اًمتل أورده٤م اعمٕمتزًم٦م، وإٓ وم٤مًمتقطمٞمد ضمو٤مء سموف يموؾ 

 ٟمٌل ُمـ ًمدن آدم قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمًالم.

أي: اعمقاوع اًمتل ُ ًتٛمد ُمٜمٝم٤م قمٚمؿ اًمتقطمٞمد ُم٤ًم ٚمف، وم٢مٟموف  ،اشدتّداده: شابًٓا

٘مرآن اًمٙمر ؿ، وسم٤مًمًٜم٦م  ًتٛمده٤م )ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م واإلمج٤مع(، واعمراد سم٤مًمٙمت٤مب اًم

أىمقال اًمٜمٌل ^ وأومٕم٤مًمف وشم٘مر راشمف، وسم٤مإلمج٤مع: اشمٗم٤مق جمتٝمدي اًمٕمٍم ُمـ أُم٦م اًمٜمٌل 

حمٛمد ^ قمغم أُمور ُموـ إُموقر اًمد ٜمٞمو٦م، يموَ قمرومو٦م اإلُمو٤مم اًمٕمالُمو٦م أسموق حمٛمود قمٌود 

 اًمرطمٞمؿ سمـ احلًـ إؾمٜمقي ذم يمت٤مسمف )اًمتٛمٝمٞمد ذم ختر ٩م اًمٗمروع قمغم إصقل(.

      ًمتل  ٕمؼم قمٜمٝم٤م أهؾ اًمٕمٚمؿ سم٤مٕدًم٦م اًمٜم٘مٚمٞم٦م واًمٕم٘مٚمٞم٦م.وهذه اًم الصم٦م هل ا

 هق ُم٤ٌمطم ف   أؿمٝمر  اًمتقطمٞمد: ٕن  قمٚمؿ هق   سمف أؿمتٝمر  واًمذي  ، اشّف : ثامْٓا
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ٕمٚمؿ أن ًموف صمَٟمٞمو٦م أؾموَء ُمٜمٝمو٤م: قمٚموؿ اًمٙموالم: وىمد ذيمر أهؾ اًم ُمٌح٨م اًمقطمداٟمٞم٦م،

ٕن اعمت٘مدُملم يم٤مٟمقا  ٘مقًمقن ذم اًمؽممج٦م قمـ ُم٤ٌمطم ف: اًمٙمالم ذم يمذا، أو ٕٟمف ىمود يم ور 

 آظمتالف ومٞمف طمقل ُم٠ًمًم٦م اًمٙمالم.

 و ًٛمك يمذًمؽ سمٕمٚمؿ اًمٕم٘مٞمدة وقمٚمؿ اجلدل. 

 ، وُم٤ًم ؾ يمؾ ومـ هل ىمْمٞم٤مه اًمتل شمذيمر ومٞمف، وذم قمٚمؿ اًمتقطمٞمدمِضائِف: تاشًٓا

هل ىمْم٤م ٤مه اًم٤ٌمطم و٦م قموغم اًمقاضمو٥م واعمًوتحٞمؾ واجلو٤م ز أي: اًمقاضمو٥م واعمًوتحٞمؾ 

واجلوو٤م ز ذم طمووؼ اهلل شمٕموو٤ممم وطمووؼ اًمرؾمووؾ قمٚمووٞمٝمؿ اًمّمووالة واًمًووالم، ويمووذا ىمْموو٤م ٤مه 

 اًم٤ٌمطم ٦م ذم اًمًٛمٕمٞم٤مت.

، وهوق اًمقضموقب اًمٕمٞمٜمول قموغم يموؾ ُمًوٚمؿ وُمًوٚمؿ حُؿ افنارع ؾٔف: ظاذها 

ٞمٜمول هوق ُمٕمرومو٦م اًمقاضمو٥م واعمًوتحٞمؾ سمنمط يموقهنؿ ُموـ اعمٙمٚمٗمولم،  واًمقاضمو٥م اًمٕم

واجل٤م ز ذم طمؼ اهلل شمٕم٤ممم وطموؼ اًمرؾموؾ قمٚموٞمٝمؿ اًمّموالة واًمًوالم دون اخلوقض ذم 

ٌَُف قموـ اًموٌالد إذا وردت سمحٞمو٨م  ٙموقن ُمتٛمٙمٜمو٤ًم  اًمتٗمّمٞمؾ، أُم٤م وضمقد ُمـ  دومع اًمُِمو

ًمدرضم٦م أٟمف  ًتٓمٞمع رد ؿمٌٝم٤مت اًمٌدع وإفمٝم٤مر احلؼ.. ومٗمرض يمٗم٤م و٦م قموغم أهوؾ يموؾ 

–ًمٖمزازم:))وم٤مقمٚمؿ أن احلؼ أٟمف ٓسمد ذم يمؾ سمٚمد ُمـ ىم٤م ؿ هبذا اًمٕمٚمؿ سمٚمد، ىم٤مل اإلُم٤مم ا

 ُمًت٘مؾ سمدومع ؿمٌف اعمٌتدقم٦م اًمتل صم٤مرت ذم شمٚمؽ اًمٌٚمدة(( اهو. -أي: قمٚمؿ اًمتقطمٞمد

وهذه اعم٤ٌمدئ اًمٕمنمة هل اًمتول شمًوٛمك سموو))ُم٘مدُم٦م اًمٕمٚموؿ((: ٕهنو٤م اؾموؿ عمٕمو٤مٍن 

  تقىمػ قمٚمٞمٝم٤م اًمنموع ذم اعم٘مّمقد. 

                                                 

(، وهق 21هتذ ٥م رشح اًمٌٞماقري قمغم ضمقهرة اًمتقطمٞمد( )شم٘مد ؿ إؾمت٤مذ قمٌداًمٙمر ؿ اًمروم٤مقمل( )) اٟمٔمر:  (1)

ًَ ذم اهل٤مُمش: )رشح اًمٌٞماقري(، أي: هتذ ٥م رشح اًمٌٞماقري.  اعم٘مّمقد ُمـ ىمقًمٜم٤م دا 

 (.26ىمقاقمد اًمٕم٘م٤م د )ـمٌٕم٦م دار اًمٗمٙمر( ) (2)
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 ِه الَعِقِلٌَأِقَشاُو احُلـِك
 

ِِدل َثََلَثةُ  َْ ًَ ُؿ اف ُْ ُْٔؾ َواجَلائُِز.افدُحد  َأْؿَِضاٍم: َوِهَل افَقاِجُب َواُدِْضَتِح

اًمنمح 

 

 أقضاً احللي العقم٘

إطمٙم٤مم اعمٓمٚم٘م٦م صمالصم٦م، وهل: احلٙمؿ اًمٕم٘مكم، واحلٙمؿ اًمنمقمل، واحلٙمؿ 

 اًمٕم٤مدي.

-أو ٟمٗمٞموف قمٜموف  -شمٕمو٤ممم يم٢مصمٌو٤مت اًمٌ٘مو٤مء هلل-وم٤محلٙمؿ اًمٕم٘مكم هق: إصم٤ٌمت أُمر ُٕمر

  ُمـ همػم شمقىمػ قمغم ووع أو شمٙمرار. -يمٜمٗمل اًمٌ٘م٤مء قمـ اخلٚمؼ

وأُم٤م احلٙمؿ اًمنمقمل: ومٝمق ظمٓم٤مب اهلل شمٕم٤ممم اعمتٕمٚمؼ سم٠مومٕم٤مل اعمٙمٚمٗملم سم٤مًمٓمٚم٥م أو 

 اًمقوع هلَ.

واحلٙمؿ اًمٕم٤مدي هوق: إصمٌو٤مت اًموراسمط سمولم أُمور وأُمور، وضموقدًا وقمودُم٤ًم سمقاؾموٓم٦م 

 س، وقمدم شم٠مصمػم أطمدمه٤م ذم أظمر اًمٌت٦م.شمٙمرار اًم٘مران سمٞمٜمٝمَ قمغم احل

وم٤محلٙمؿ قمغم اًمٜم٤مر سم٠مهن٤م حمرىم٦م.. طمٙمؿ قم٤مدي، ُمٕمٜمو٤مه أن اإلطموراق  ٘موؽمن سمٛموس 

اًمٜم٤مر ذم يم ػم ُمـ إضم٤ًمم عمِم٤مهدة شمٙمرر ذًمؽ ذم احلس، وًمٞمس ُمٕمٜم٤مه أن اًمٜم٤مر هول 

 اًمتل أصمرت ذم اإلطمراق.

 افتَلزم بغ إحُام:

 دي.هٜم٤مك ٟمققم٤من ُمـ اًمتالزم: قم٘مكم وقم٤م

                                                 

 (.1/121قمقن اعمر د )اٟمٔمر:  (1)

 .(1/161قمقن اعمر د )اٟمٔمر:  (2)
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وم٠مُم٤م اًمتالزم اًمٕم٘مكم.. ومٙمتالزم اجلرم واحلٞمز، ومال  تّمقر اٟمٗمٙم٤ميمف أو ختٚمٗمف قمٜمف، 

ومال  ٙمقن ضمرم دون طمٞمز، ومحٞم٨م وضمد أطمدمه٤م.. وضمد أظمور، و ًوتحٞمؾ وضموقد 

 ٘ماًل.أطمدمه٤م دون أظمر قم

واُم٤م اًمتالزم اًمٕم٤مدي.. ومٝمق رسمط قم٤مدي سملم إؾم٤ٌمب وُم٤ًٌٌمهت٤م، يم٤مًمٕمالىمو٦م سمولم 

إيمؾ واًمِمٌع، أو اًمدواء واًمِمٗم٤مء، أو اًمٜم٤مر واإلطمراق، ومٝمق رسمط سملم أُمر ـ  ٛمٙمـ 

ختٚمػ أطمدمه٤م قمـ أظمر، ومٞمٛمٙمـ وضمقد اًمِمٗم٤مء دون اًمدواء يمَ هق واىمع، و ٛمٙمـ 

 اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ ذم صٞم٤مم وضمقد اًمِمٌع دون أيمؾ، يمح٤مل احلٌٞم٥م صغم

اًمقص٤مل، ، و ٛمٙمـ وضمقد ٟم٤مر دون إطمراق، يمٜم٤مر اخلٚمٞمؾ إسموراهٞمؿ قموغم ٟمٌٞمٜمو٤م وقمٚمٞموف 

 أومْمؾ اًمّمالة واًمتًٚمٞمؿ.

و ٜم٘مًؿ احلٙمؿ اًمٕم٘مكم إمم صمالصم٦م أىم٤ًمم ٓ شم٘مٌؾ اًمز ٤مدة: اًمقاضم٥م واعمًتحٞمؾ 

ون آٟمتٗم٤مء وهق واجل٤م ز: ٕن يمؾ ُم٤م حيٙمؿ سمف اًمٕم٘مؾ إُم٤م أن  ٘مٌؾ اًم ٌقت د

اًمقضمقب، وإُم٤م إن  ٘مٌؾ آٟمتٗم٤مء دون اًم ٌقت وهق اعمًتحٞمؾ، وإُم٤م أن  ٘مٌٚمٝمَ ُمٕم٤ًم 

 وهق اجل٤م ز، وٓ  تّمقر ىمًؿ راسمع، يمَ اٟمف ٓ  تّمقر وضمقد اًم الصم٦م ُمٕم٤ًم.

 

           

                                                 

 (.1/167قمقن اعمٕمٌقد )اٟمٔمر:  (1)
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 َمـِعَيى الَىاِجِب َوامُلِشَتِحًِِل َواجَلاِئِز
 

َٓ يَ  َٓ افَقاِجدُب: ُهددَق اَفددِذْي  ُْٔؾ: ُهددَق اَفددِذْي  ِْضَتِح ُّ ددِؾ َظَدُمددُف, َوافددد َْ ًَ َتَهددَقُر ِِف اف

ددِؾ ُوُجددْقُدُه  َْ ًَ ددِؾ ُوُجددْقُدُه, َوافدددَجائُِز: ُهددَق اَفددِذْي َيَتَهددَقُر ِِف اف َْ ًَ َيَتَهددَقُر ِِف اف

  َوَظَدُمُف.

اًمنمح 
 

 وعٍٜ الٕادب ٔاملضتحٗن ٔاجلائش

٘مووؾ قمدُمووف، أي: ُمووـ اعمًووتحٞمؾ قمدُمووف، اًمقاضموو٥م: هووق اًمووذي ٓ  تّمووقر ذم اًمٕم

يمقضمقد اًمًٛمع ًمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، ومال  تّموقر ذم اًمٕم٘موؾ قمودم وضموقد  اًمًوٛمع  ًموف  

شمٕم٤ممم، ويمٙمقن اًمًَء أقمغم  وإرض  أؾمٗمؾ ، ويم٤مطمتٞم٤مج اجلًؿ إمم حمؾ حيوؾ ومٞموف، 

 وُمالزُمتف حلريم٦م أو ؾمٙمقن إذ ٓ  تّمقر قمدم إُمر ـ ُمٕم٤ًم.

 اًمٕم٘مؾ وضمقده، أي:  تّمقر قمدُموف، يمٕمودم واعمًتحٞمؾ: هق اًمذي ٓ  تّمقر ذم

ىمدرشمف شمٕم٤ممم، وم٢مٟمف ٓ  تّمقر ذم اًمٕم٘مؾ قمدم وضمقد اًم٘مدرة ًمف شمٕم٤ممم ، وُم ؾ ذًمؽ ظمٚمق 

 اجلًؿ قمـ حمؾ  ٘مقم سمف أو قمـ احلريم٦م واًمًٙمقن.

واجل٤م ز: هق اًمذي  تّمقر ذم اًمٕم٘مؾ وضموقده و  تّموقر يموذًمؽ قمدُموف، يمإموؾ 

 ٕم٤مىم٥م اعمٓمٞمع، ومٙمؾ ذًمؽ ضمو٤م ز ذم اًمِم٘مل ؾمٕمٞمد أو قمٙمًف، ويم٠من   ٞم٥م اًمٕم٤ميص، و

طم٘مف شمٕم٤ممم، ويمذًمؽ ضم٤م ز ذم طم٘مف شمٕم٤ممم إرؾم٤مل اًمرؾمؾ، ظمالوم٤ًم ًمٚمٛمٕمتزًم٦م واًمًٛمٜمٞم٦م، 

وم٤معمٕمتزًم٦م  ٘مقًمقن: أٟموف جيو٥م قموغم اهلل إرؾمو٤مل اًمرؾموؾ: ٕهنوؿ أي: اعمٕمتزًمو٦م  ٘مقًموقن 

سمقضمقب اًمّمالح وإصٚمح، أي: جي٥م قمغم اهلل شمٕمو٤ممم أن  راقمول إصوٚمح ذم طموؼ 

ا يموالم سم٤مـموؾ ٓ جيوقز: ٕن اًمقضموقب  ٕمٜمول أن  تيور شم٤مريموف سمؽميموف، اًمٕم٤ٌمد. وهذ

 يمٛمـ شمرك واضم٤ًٌم ُمـ واضم٤ٌمت اًمد ـ وم٢مٟمف   تير  سم٤مًمٕمذاب، ومٚمق  ىمٚمٜم٤م  سمقضمقب  ُم٤م 
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ًمٙم٤من اعمٕمٜمك أٟمف ؾمٌح٤مٟمف  تير سمؽميمف، وهوذا ٓ  ٘موقل سموف  ٘مقًمف  اعمٕمتزًم٦م  قمغم اهلل.. 

و٦م، ومٝموؾ  تْمو رر اعموقمم سمٕمودم إرؾمو٤مل اًمرؾموؾ، أو سمٕمودم ُمراقمو٤مة وقم٤مىمؾ ُمـ أهوؾ اعمٚمَّ

 إصٚمح ذم طمؼ اًمٌنم؟!.

 وىمد رضب اإلُم٤مم اًمٖمزازم رخف اهلل شمٕم٤ممم ُم ٤مٓ سملمَّ ومٞمف سمٓمالن هذا اًم٘مقل وم٘م٤مل:

وسملم سم٤مًمغ ُم٤مشم٤م ُمًٚمٛملم وم٢من اهلل ؾمٌح٤مٟمف أن  ٗمرض ُمٜم٤مفمرة ذم أظمرة سملم صٌل 

 ز د ذم درضم٤مت اًم٤ٌمًمغ و ٗمْمٚمف قموغم اًمّموٌل ٕٟموف شمٕمو٥م سمو٤مإل َن واًمٓم٤مقمو٤مت سمٕمود 

ومٚمق ىم٤مل اًمّمٌل:  ٤م رب مل رومٕم٧م ُمٜمزًمتف  -قمٜمد اعمٕمتززم  -اًمٌٚمقغ، وجي٥م قمٚمٞمف ذًمؽ 

قمكم؟ ومٞم٘مقل: ٕٟمف سمٚمغ واضمتٝمد ذم اًمٓم٤مقم٤مت، و ٘مقل اًمّمٌل: أٟم٧م أُمتٜمول ذم اًمّمو٤ٌم 

وم٘مود قمودًم٧م قموـ اًمٕمودل ذم  "٤من جي٥م قمٚمٞمؽ أن شمد ؿ طمٞم٤ميت طمتك أسمٚمغ وم٠مضمتٝمود ومٙم

اًمتٗمْمؾ قمٚمٞمف سمٓمقل اًمٕمٛمر ًمف دوا ومٚمؿ ومْمٚمتف؟ ومٞم٘مقل اهلل شمٕم٤ممم: ٕا قمٚمٛم٧م أٟموؽ 

هوذا قموذر  -ًمق سمٚمٖم٧م ٕرشيم٧م أو قمّموٞم٧م ومٙمو٤من إصوٚمح ًموؽ اعموقت ذم اًمّمو٤ٌم 

٤مت ًمٔمك و ٘مقًمقن:  و٤م وقمٜمد هذا  ٜم٤مدى اًمٙمٗم٤مر ُمـ دريم -اعمٕمتززم قمـ اهلل قمز وضمؾ 

رب أُم٤م قمٚمٛم٧م أٟمٜم٤م إذا سمٚمٖمٜم٤م أرشيمٜم٤م ومٝمال أُمتٜم٤م ذم اًمّم٤ٌم وم٢مٟمو٤م رووٞمٜم٤م سموَ دون ُمٜمزًمو٦م 

اًمّمٌل اعمًٚمؿ؟ ومٌَذا جي٤مب قمـ ذًمؽ، وهؾ جي٥م قمٜمد هوذا إٓ اًم٘مٓموع سمو٠من إُموقر 

 اإلهلٞم٦م شمتٕم٤ممم سمحٙمؿ اجلالل قمـ أن شمقزن سمٛمٞمزان أهؾ آقمتزال؟.

 ّموٞم٥م إـمٗمو٤مل اًموذ ـ ٓ ذٟمو٥م هلوؿ سمو٠مٟمقاع أٓم  صمؿ أن اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕمو٤ممم

 وًمٞمس ذًمؽ سمٔمٚمؿ ُمٜمف، شمٕم٤ممم رسمٜم٤م قمـ ذًمؽ قمٚمقا يمٌػما.

                                                 

 (.216اٟمٔمر ىمقاقمد اًمٕم٘م٤م د )(1)  
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وهلذا ومو٢من إصم٤مسمتوف ًمٜمو٤م سمٛمحوض اًمٗمْموؾ ٓ وضمقسمو٤ًم قمٚمٞموف، ويموذا اًمٕموذاب ٕهوؾ 

 ذاب وم٢مٟمف سمٛمحض اًمٕمدل ُمٜمف.اًمٕم

 ىم٤مل ص٤مطم٥م اجلقهرة:

 ومووو٢من   ٌٜمووو٤م وموووٌٛمحض اًمٗمْموووؾِ 

 

 وإن  ٕمووذب ومووٌٛمحض اًمٕموودلِ 

 وىموووقهلؿ إن اًمّموووالح واضمووو٥ُم  

 

 قمٚمٞموووف زوٌر، ُمووو٤م قمٚمٞموووف واضمووو٥ُم 

 أمل  وووووروا إ الُموووووف إـمٗمووووو٤مَٓ  

 

 وؿموووووٌٝمٝم٤م ومحووووو٤مذر اعمحووووو٤مٓ

َٛمٜمٞم٦م( ٟم٦ًٌم إمم سمٚمد سم٤مهلٜمد  ٘م٤مل هل  )ً ٤م ؾُمقُمٜم٤مت، وهوؿ وأُم٤م اًمٗمرىم٦م اًم ٤مٟمٞم٦م وهؿ )اًم

  ٕمٌدون إصٜم٤مم.

 واًمٗمرىم٦م اًم ٤مًم ٦م وهؿ )اًمؼمامه٦م( ٟم٦ًٌم إمم ر ٞمًٝمؿ سمره٤مم وهؿ ىمقم يمٗم٤مر.  

ومٝم٤مشم٤من اًمٗمرىمت٤من إظمػمشم٤من ومه٤م اًمًٛمٜمٞم٦م واًمؼمامه٦م  ٘مقًمقن: أن إرؾم٤مل اًمرؾموؾ 

قم٨ٌم ٓ  ٚمٞمؼ سم٤محلٙمٞمؿ: ٕن اًمٕم٘مؾ  ٖمٜمل قمـ اًمرؾموؾ قمٜمودهؿ، ومو٢من اًمٌموء إن يمو٤من 

ومٕمٚمف، وإن يم٤من ىمٌٞمحو٤ًم قمٜموده شمريموف، وإن مل  ٙموـ قمٜموده طمًوٜم٤ًم وٓ  طمًٜم٤ًم قمٜمد اًمٕم٘مؾ

 ىمٌٞمح٤ًم.. وم٢من اطمت٤مضمف ومٕمٚمف وإٓ شمريمف، ؾمقاء أشمك سمف اًمرؾمؾ أم ٓ.

وهذا سم٤مـمؾ سمولّمٌ سمٓمالٟموف: ٓظموتالف قم٘موقل اًمٜمو٤مس: وٕن اًمقاىموع  ِموٝمد سمو٠من  

ٝمؿ، اًمٙم ػم ُمـ أصح٤مب اًمٕم٘مقل مل هيتدوا إمم اخل٤مًمؼ، ومٚمؿ هتدهؿ قم٘موقهلؿ إمم ظمو٤مًم٘م

 ومٜمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ هذه اًمٕم٘م٤م د.

وُمذه٥م أهؾ اًمًٜم٦م واجلَقم٦م أن إرؾم٤مل اًمرؾمؾ ُموـ اجلو٤م ز ذم طم٘موف شمٕمو٤ممم يموَ  

 ىم٤مل ص٤مطم٥م اجلقهرة:

 وُمٜموووووف إرؾمووووو٤مل مجٞموووووع اًمرؾموووووؾِ 

 

 ومووال وضمووقب سمووؾ سمٛمحووض اًمٗمْمووؾِ 
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داَػ, َوَحدؼِّ  ًَ ِرَف َما ََيُِب ِِف َحؼِّ اهللِ َت ًْ َِِػ َأْن َي َُ ؾِّ ُم ـُ ُؿ  َوََيُِب َظَذ  ُٓ ْٔ د َِ ُرُشدِِِف َظ

داَػ َوِِف  ًَ دِف َت َِّ دْقُز ِِف َح ؿ, َوَما ََيُ ِٓ ْٔ َِ اَػ َوَظ ًَ ِْٔف َت َِ ُْٔؾ َظ افَهََلُة َوافَِضََلُم , َوَما َيِْضَتِح

ؿ. ِٓ َِّ  َح

اًمنمح 
 

 :التلمٗف 

واعمْل٤مـم٥م سمف هق اعمٙمٚمػ رشقم٤ًم،  وىمٚمٜمو٤م رشقمو٤ًم إؿمو٤مرة إمم ُموذه٥م إؿمو٤مقمرة، 

٧ٌم سم٤مًمنمع ٓ سم٤مًمٕم٘موؾ، ويموذا ؾمو٤م ر إطمٙمو٤مم قمٜمودهؿ وضمٌو٧م وهق أن اعمٕمروم٦م وضم

 سم٤مًمنمع إذ ٓ طمٙمؿ ىمٌؾ اًمنمع ٓ أصٚمٞم٤ًم وٓ ومرقمٞم٤ًم.

 : أن ذم اعم٠ًمًم٦م صمالصم٦م ُمذاه٥م وهل :واخلَلصة

رع ورقمٞم٦م صمٌتو٧م سم٤مًمِموو: ُمذه٥م إؿم٤مقمرة وهق أن اعمٕمروم٦م وإطمٙم٤مم اًمِمو إول

 ًمٙمـ سمنمط اًمٕم٘مؾ.

ٕطمٙمو٤مم يمٚمٝمو٤م صمٌتو٧م سم٤مًمٕم٘موؾ، ومٝموؿ ضمٕمٚموقا : ُموذه٥م اعمٕمتزًمو٦م، وهوق أن اافثاِن

اًمٕم٘مقل ُمدريم٤ًم ًمألطمٙم٤مم وإن مل َ رد اًمنمع، و ٘مقًمقن أن اًمنمع ضم٤مء ُم٘مق ٤ًم وُم١ميمدًا 

ًمٚمٕم٘مؾ، ومال  ٜمٗمقن اًمنمع أصاًل: وإٓ يمٗمروا ىمٓمٕم٤ًم، و ٌٜمقن يمالُمٝمؿ قموغم اًمتحًولم 

ومو٢مذا واًمت٘مٌٞمح اًمٕم٘مٚمٞملم، وم٤محلًـ قمٜمدهؿ ُم٤م طمًٜمف اًمٕم٘مؾ، واًم٘مٌٞمح ُم٤م ىمٌحف اًمٕم٘مؾ، 

أدرك اًمٕم٘مؾ أن هذا اًمٗمٕمؾ طمًـ سمحٞم٨م ُ ذم قمغم شمريمف و ُٛمودح قموغم ومٕمٚموف.. طُمٙموؿ 

 سمقضمقسمف ، وهٙمذا يمَ شم٘مدم.

 وقمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م واجلَقم٦م أن احلًـ ُم٤م طمًٜمف اًمنمع واًم٘مٌٞمح ُم٤م ىمٌحف اًمنمع.

وىمدُمٜم٤م ُمذه٥م اعمٕمتزًم٦م قمغم  -: ُمـ اعمذاه٥م ذم اعم٠ًمًم٦م ُمذه٥م اعم٤مشمر د ٦مافثافث

 : أن  اعم٤مشمر د ٦م  : ُمذه٥م أي  وهق -هلؿ اعم٤مشمر د ٦م   خم٤مًمٗم٦م  ًمٞمتٌلم  ٦مُمذه٥م اعم٤مشمر د 
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رع ٕدريموف اًمٕم٘موؾ اؾموت٘مالًٓ ووضمقب اعمٕمروم٦م سم٤مًمٕم٘مؾ، سمٛمٕمٜموك أٟموف ًموقمل  ورد سموف اًمِمو

 اًمتحًلم اًمٕم٘مكم يمَ ىم٤مل اعمٕمتزًم٦م.ًمقوقطمف ٓ سمٜم٤مًء قمغم 

شمٙمٚمؿ اعمّمٜمػ رخف اهلل وٟمٗمٕمٜم٤م سمف ُم٤م جي٥م قمغم اعمٙمٚموػ ُمٕمرومتوف وهوق اًمقاضمو٥م 

واعمًتحٞمؾ واجل٤م ز ذم طمؼ اهلل شمٕم٤ممم، وذم طمؼ اًمرؾمؾ، وؾمٞمتحدث قمـ يموؾ واطمود 

 ُمـ هذه سم٤مًمتٗمّمٞمؾ.

ومٞموف واعمراد سم٤مًمتٙمٚمٞمػ هق: إًمزام ُم٤م ومٞمف يمٚمٗم٦م، وهق إرضموح، وىمٞموؾ: ـمٚمو٥م ُمو٤م 

يمٚمٗمف. ومٕمغم إول..  ٙمقن ىم٤مرصًا قمغم اًمقاضم٥م واحلرام، وقمغم اًم ٤ما..  ودظمؾ ومٞموف 

 اعمٙمروه واعمٜمدوب واعم٤ٌمح. -ُمع اًمقاضم٥م واحلرام-

 ورشوـمف، أي: اًمتٙمٚمٞمػ أرسمٕم٦م:

 اًمٌٚمقغ. (1

 اًمٕم٘مؾ. (2

 سمٚمقغ اًمدقمقة. (3

 ؾمالُم٦م احلقاس. (4

ـ ومٝموؿ ومْلرج سم٤مًم٤ٌمًمغ اًمّمٌل، ومٚمٞمس سمٛمٙمٚمػ، وهذا سم٤مًمٜمًو٦ٌم ًمإلٟموس، أُمو٤م اجلو

 ُمٙمٚمٗمقن ُمـ أصؾ اخلٚم٘م٦م، ومال  تقىمػ شمٙمٚمٞمٗمٝمؿ قمغم سمٚمقغ.

 

                                                 

 (.1/157قمقن اعمر د )(، و67طم٤مؿمٞم٦م إُمػم قمغم رشح اجلقهرة )اٟمٔمر:  (1)

 (.94رشح اًمّم٤موي )اٟمٔمر:  (2)
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ـْ  ومٛمـ ُم٤مت ُمـ اعمًٚمٛملم ىمٌؾ سمٚمقهمف.. ومٝمق ٟم٤مج، ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي: )َأمْجََع َُمو

ء اعمُْ  ََ ـْ قُمَٚم وِٚمٛمِ ُ ْٕمَتّد سمِِف ُِم ًْ ـْ َأـْمَٗمو٤مل اعْمُ ـْ َُمو٤مَت ُِمو ِٚمِٛملَم قَموغَم َأنَّ َُمو ـْ َأْهوؾ ًْ لَم وَمُٝموَق ُِمو

َٓ ُ ْٕمَتّد سمِِف(.اهواجْلَٜم٦َّم ـْ  ًٗم٤م . َوشَمَقىمََّػ ومِٞمِف سَمْٕمض َُم ُف ًَمْٞمَس ُُمَٙمٚمَّ َٟمَّ
ِٕ  : 

وذيمر اعم٤مزري أن سمٕمْموٝمؿ  ٜمٙمور اخلوالف ذم أـمٗمو٤مل اعمًوٚمٛملم، وأٟموف ٓ  قضمود 

}انطىر   چڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ چ شمٕم٤ممم: ظمالف ًم٘مقًمف 

، ىم٤مل: وسمٕمض اعمتٙمٚمٛملم  ٘موػ وموٞمٝمؿ، أي ذم أـمٗمو٤مل اعمًوٚمٛملم ، وٓ  ورى ٟمّمو٤ًم {٦٣

ىم٤مـمٕم٤ًم سمٙمقهنؿ ذم اجلٜم٦م ، ومل   ٧ٌم قمٜمده اإلمج٤مع ومٞم٘مقل سمف ، واؾمت ٜمك ىمٌؾ ذًموؽ ُموـ 

 ؿ ذم اجلٜم٦م.اخلالف أوٓد إٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم، وىم٤مل: ىمد شم٘مرر اإلمج٤مع قمغم أهن

 .. ومٗمٞمف ظمالف سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم  ٦ًم ُمذاه٥م:وأما أوٓد ادؼـغ

: ذه٥م أصح٤مسمف إمم اًمقىمػ ومٞمٝمؿ، وأويمٚمقا أُمرهؿ ذم اجلٜم٦م أو ذم ادذهب إول

ـْ  اًمٜم٤مر إمم اهلل شمٕم٤ممم، ومٞم٘م٤مل:)اهلل أقمٚمؿ سمَ يم٤مٟمقا قم٤مُمٚملم(، واؾمتدًمقا ًمذًمؽ سمَ ورد قَم

ـْ :))صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ : ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ ىَم٤مَل  َأيِب ُهَرْ َرَة  َما ِم

َة َهْؾ َتِ  َّ ٔ ِٓ اَم ُتْْتُِجقَن اْفَّض ـَ إِِف  َ َدإِِف َوُيَْكِّ َبَقاُه ُُيَقِّ
َٖ ْىَرِة َؾ ٍِ َٓ ُيقَفُد َظَذ اْف ُدوَن َمْقُفقٍد إِ

َدُظقَنَ  ُتْؿ َتْ ْٕ ُٕقا َأ ق ُُ ـْ َجْدَظاَف َحَتك َت ا ِم َٓ قُت ؾِٔ ُّ ـْ َي ا َؿاُفقا َيا َرُشقَل اهللَِ َأَؾَرَأْيَت َم

ُٕقا َظاِمِِغَ  ا ـَ ُؿ باَِم  َِ ٌٌِر َؿاَل اهللُ َأْظ ، ىم٤مل احل٤مومظ اًمٕمراىمل ذم أظمرضمف اًمٌْل٤مري(( َوُهَق َص

يِملَم ، ِد اعْمُنْمِ َٓ ـْ َذَه٥َم إمَم اًمتََّقىم(ِػ ذِم َأْو ٤م  يمت٤مسمف )ـمرح اًمت ر ٥م(:) اؾْمَتَدلَّ سمِِف َُم  َوَأٟمَّ

                                                 

 (.16/289رشح اإلُم٤مم اًمٜمقوي قمغم صحٞمح ُمًٚمؿ )ـمٌٕم٦م اعمٙمت٥م اجل٤مُمٕمل احلد ٨م( ) (1)

 (.7/331ح٤مومظ اًمٕمراىمل )ـمٌٕم٦م ُم١مؾم٦ًم اًمت٤مر خ اًمٕمريب( )ـمرح اًمت ر ٥م ًمٚماٟمٔمر:  (2)
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ُف إْن سَمَٚمَغ  ـْ قَمِٚمَؿ اهللُ َأٟمَّ ُف َُم َٓ َٟمْدِري َهْؾ ُهْؿ ذِم اجْلَٜم٦َِّم َأْم ذِم اًمٜم٤َّمِر ، َوَُمْٕمٜمَك احْلَِد ٨ِم َأٟمَّ

ًَ وَمُٝمَق ذِم ا ِٚم ًْ ُف إْن سَمَٚمَغ يَم٤مَن يَم٤مومًِرا يَم٤مَن ذِم اًمٜم٤َّمر( اهو.يَم٤مَن ُُم ـْ قَمِٚمَؿ َأٟمَّ  جْلَٜم٦َِّم ، َوَُم

 : وىم٤مًمف إيم رون، أهنؿ ذم اًمٜم٤مر شمٌٕم٤ًم ٔسم٤م ٝمؿ.ادذهب افثاِن

: أهنؿ  ٛمتحٜموقن ذم أظمورة، ومٕموـ ُمٕمو٤مذ سموـ ضمٌوؾ : قموـ اًمٜمٌول ادذهب افثافث

َٔ صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ىم٤مل:)) َِ َتك َيَقَم اف ْٗ ةِ ُي دْسَ ٍَ دََلً َوبِاهَلْافِدِؽ ِِف اْف َْ ُِضْقِح َظ ّْ ، اَمة َباَد

ُْٔتدُف  ـْ آَت داَن َمد ـَ دََلً َمدْا  َْ َْٔتِْدْل َظ ََلً : َيا َربِّ َفدْق آَت َْ ُِضْقُح َظ ّْ ْقُل اَد َُ َٔ ًا َؾ ِرَ ٌَ َوبِاهَلافِِؽ َص

اً  ْرَ ٌَ ْقُل اهَلْافُِؽ َص َُ ِِِف ِمِّْْل, َوَي َْ ًَ َد بِ ًَ ْش
َٖ ََلً َب َْ ـْ  َظ داَن َمد ـَ َرًا َمدْا  ُّ َْٔتِْْل ُظ : َيا َربِّ َفْق آَت

ِة: َيدا َربِّ َفدْق َجداَفِِنْ ِمْْدَؽ  دْسَ ٍَ ْقُل اهَلْافِدُؽ ِِف اْف َُ ِرِه ِمِّْْل َوَي ّْ ـْ ُظ َد ِم ًَ ْش
َٖ َرًا َب ُّ ُْٔتُف ُظ آَت

ٌد  ْٓ ْاَن َبَؼٌ َأَتاُه ِمَْْؽ َظ ـَ دِدَك ِمَْدلْ  َرُشْقٌل َمْا  ْٓ ًَ َد بِ ًَ َْٖش داَػ : َؾدَِِ٘نْ بِ ًَ دْقُل افدَربُّ َت َُ َٔ , َؾ

دؿْ  ًَ َٕ ْقُفدْقَن  َُ َٔ دْقِِنْ   َؾ ًُ ْٔ
َْٖمٍر َأَؾُتىِ ْؿ َب ـُ ْقا  آُمُر ُِ دْقُل : اْذَهُّضدْقا َؾداْدُخ َُ َٔ َوِظَزتِدَؽ َيدْا َربِّ َؾ

ْؿ َؾَرائٌِض  ِٓ ْٔ َِ َْٔخُرُج َظ َْٔلًا, َؾ ُهْؿ َص ْقَها.. َدَا َتُُضُّ ُِ ََْؿ, َوَفْق َدَخ َٓ ـَ افَْْاِر َيُيُّْْقَن َأَنَا  َج َم

ْقُل افَربُّ  َُ َٔ َذفَِؽ, َؾ ـَ ْقَن  ًُ ِج ََٔة َؾَرْ
ُْٖمُرُهْؿ افَثْإِ ٍف, ُثَؿ َي ـْ َرْ َؼ اهللُ ِم َِ ْت َمْا َخ َُ َِ َؿْد َأْه

ُْٖخددُذُهُؿ افَْددْارُ  ْوَن, َؾَت ددْل َتِهددْرُ
ِّ ِْ ددْل ِوإَِػ ِظ ِّ ِْ ًِ ْؿ بِ ُُ ددُت َْ َِ (( أظموور ضمووف َظددَز َوَجددَؾ َخ

 اًمٓمؼماا.

 : أهنؿ ذم سمرزخ سملم اجلٜم٦م واًمٜم٤مر، طمٙم٤مه أسمق اًمٕم٤ٌمس اًم٘مرـمٌل.ادذهب افرابع

اًمذي ذه٥م إًمٞمف اعمح٘م٘مقن، هق أهنؿ  ُموـ   -وهق اًمّمحٞمح-: ادذهب اخلامس 

أهؾ اجلٜم٦م، وُ ًتدل  ًمف سم٠مؿمٞم٤مء  ُمٜمٝم٤م: طمد ٨م  اخلٚمٞموؾ  إسموراهٞمؿ قمٚمٞموف اًمًوالم طمولم 

قًموووف أوٓد اًمٜمووو٤مس، ىمووو٤مًمقا:  ووو٤م رؾموووقل اهلل، وأوٓد رآه اًمٜمٌووول ^ ذم اجلٜمووو٦م، وطم

ـِغَ اعمنميملم؟ ىم٤مل:)) ُد اْدُْؼِ َٓ  أظمرضمف اإلُم٤مم أخد.(( َوَأْو
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، وٓ {٣٥}اإلسوووزا    چى  ى   ائ  ائ  ەئ     ەئچ  وُمٜمٝمووو٤م ىمقًموووف شمٕمووو٤ممم:

ىمقل اًمرؾمقل ^ طمتك  ٌٚموغ يموَ ذم احلود ٨م  تقضمف قمغم اعمقًمقد اًمتٙمٚمٞمػ، َوَ ْٚمَزُُمفُ 

ـْ قَمووكِم   صووغم اهلل قمٚمٞمووف وآًمووف وصووحٌف وؾمووٚمؿ  ىموو٤مل: ؾَمووِٛمْٕم٧ُم َرؾُمووقَل اهللِ قَموو

ـْ افَْائِِؿ َحَتك َ ُ٘مقُل:)) َغ َوَظ ُِ ِر َحَتك َيّْض
ٌِ ـْ افَه ـْ َثََلَثٍة َظ ُؿ َظ َِ ََ ـْ ُرؾَِع اْف َظ َوَظ

َِ
ْٔ َيِْضَت

َنَػ َظْْفُ  ُْ  .أظمرضمف اإلُم٤مم أخد(( اْدَُهاِب َحَتك ُي

 وهذا ُمتٗمؼ قمٚمٞمف يمَ ىم٤مًمف اإلُم٤مم اًمٜمقوي.  

ُٕقا َظداِمِِغَ واجلقاب قمـ طمد ٨م: )) ا ـَ ُؿ باَِم  َِ (( اعمت٘مودم.. أٟموف ًموٞمس ومٞموف اهللُ َأْظ

ا  ٕمٛمٚمووقن ًمووق سمٚمٖمووقا ، شمٍموو ح سموو٠مهنؿ ذم اًمٜموو٤مر ، وطم٘مٞم٘موو٦م ًمٗمٔمووف: اهلل أقمٚمووؿ سمووَ يموو٤مٟمق

 واًمتٙمٚمٞمػ ٓ  ٙمقن إٓ سم٤مًمٌٚمقغ .

وىمد حيت٩م اًمٌٕمض سم٘مّم٦م هموالم اخليو اًموذي ىمتٚموف ؾموٞمدٟم٤م اخليو يموَ ذم ىمقًموف 

 هق: ؾاجلقاب،  {٤٧}انكهف   چحب  خب  مب  ىب  يب  جتچ شمٕم٤ممم: 

أٟمف جي٥م شم٠مو ٚمف ىمٓمٕم٤م ٕن أسمق ف يم٤مٟم٤م ُم١مُمٜملم ومٞمٙمقن هق ُمًٚمَ، ومٞمتو٠مول قموغم أن 

ٚمؿ أٟمف ًمق سمٚمغ ًمٙم٤من يم٤مومرا ٓ أٟموف يمو٤مومر ذم احلو٤مل ، وٓ دموري قمٚمٞموف ذم ُمٕمٜم٤مه أن اهلل قم

 احل٤مل أطمٙم٤مم اًمٙمٗم٤مر.

 

 

                                                 

 (.16/291رشح اإلُم٤مم اًمٜمقوي قمغم صحٞمح ُمًٚمؿ )اٟمٔمر:  (1)

 (.7/332ـمرح اًمت ر ٥م )اٟمٔمر:  (2)
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وىم٤مل احلٜمٗمٞم٦م سمتٙمٚمٞموػ اًمّموٌل اًمٕم٤مىموؾ سمو٤مإل َن: ًمقضموقد اًمٕم٘موؾ، وهوذا يمو٤مٍف 

وم٢من اقمت٘مد اإل َن أو اًمٙمٗمر وم٠مُمره فم٤مهر، وإن مل  ٕمت٘مد واطمدًا ُموٜمٝمَ.. يمو٤من  قمٜمدهؿ،

 ُمـ أهؾ اًمٜم٤مر: ًمقضمقب اإل َن سمٛمارد اًمٕم٘مؾ.

وظمرج سم٤مًمنمط اًم ٤ما ُمـ رشوط اًمتٙمٚمٞمػ وهق اًمٕم٘مؾ.. وم٤مىمده، وهق اعماٜمقن، 

 ومٝمق ًمٞمس ُمٙمٚمٗم٤ًم، وهذا إن سمٚمغ جمٜمقٟم٤ًم واؾمتٛمر ُمٕمف اجلٜمقن طمتك اعمقت، سمْلالف ُمو٤م

َـّ ويم٤من همػم ُم١مُمـ وُم٤مت يمذًمؽ.. ومٝمق همػم ٟم٤مج.  ًمق سمٚمغ قم٤مىماًل صمّؿ ضم

وظمرج سم٤مًمنمط اًم ٤مًم٨م وهق سمٚمقغ اًمودقمقة.. ُموـ مل شمٌٚمٖموف اًمودقمقة، ومٝموق ًموٞمس 

سمٛمٙمٚمػ، وذًمؽ سم٠من ٟمِم٠م ذم ؿم٤مهؼ ضمٌؾ قمؾ إصح، ظمالوم٤ًم عمـ ىمو٤مل: سم٠مٟموف ُمٙمٚموػ 

 ًمقضمقد اًمٕم٘مؾ اًمٙم٤مذم ًمقضمقب اعمٕمروم٦م قمٜمدهؿ وإن مل شمٌٚمٖمف اًمدقمقة.

 :ْٗتٍب 

وم٦م ُمِمقه٦م سم٤معمٜمٗمرات وأسم٤مـمٞمؾ اعمْمٚملم.. طمٙمٛمف طمٙمؿ ُمـ  ُمـ سمٚمٖمتف اًمدقمقة حمرَّ

مل شمٌٚمٖمف أصاًل: إٓ أن شمٚمقح ًمف احل٘مٞم٘م٦م ُمـ وراء دظم٤من اًمتِمق ف، سمٛمٕمٜمك أٟموف ًموق ٟمٔمور 

ومٞمٝم٤م ًمقصؾ إمم احل٘مٞم٘م٦م: وًمٙمٜمف أقمرض قمـ اًمٜمٔمر ومٞمٝم٤م ُمع ىمدرشموف.. ومحٙمٛموف طمٞمٜمئوٍذ 

 طمٙمؿ ُمـ سمٚمٖمتف اًمدقمقة.

ا وىمد شمقاشمرت اًمٜمّمقص قمغم أٟمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ٓ  ٕموذب أطمودًا إٓ سمٕمود وهذ

 ىمٞم٤مم احلا٦م قمٚمٞمف، وىمد ذه٥م اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل رخف اهلل إمم وضمقب اًمد ٦م ُمع اًمٙمٗم٤مرة 

 

                                                 

 (.44اًمٌٞماقري )اٟمٔمر:  (1)

 (.1/44قمقن اعمر د )اٟمٔمر:  (2)
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شمٌٚمٖموف اًمودقمقة وم٘متٚموف دون أن  ٘موٞمؿ قمٚمٞموف احلاو٦م سمدقمقشموف إمم قمغم ُموـ ًم٘مول أطمودًا مل 

 اإلؾمالم.

وقمغم اؿمؽماط سمٚمقغ اًمدقمقة، ومٝمؾ  ٙمٗمل سمٚمقغ دقمقة أي: ٟمٌل وًمق أسمٞمٜم٤م آدم قمٚمٞمف 

اًمًالم: ٕن اًمتقطمٞمد ًمٞمس أُمرًا ظم٤مص٤ًم هبذه إُم٦م؟ أو ٓسمد ُمـ سمٚمقغ دقمقة اًمرؾمقل 

 اًمذي أرؾمؾ إًمٞمف؟

ف اًمٕمالُم٦م اعمٚمقي قمـ إيّب ذم رشح ُمًٚمؿ ظمالومو٤م : أن اًمتح٘مٞمؼ يمَ ٟم٘مٚمؾاجلقاب

 ًمإلُم٤مم اًمٜمقوي هق:)ٓسمد ُمـ دقمقة اًمرؾمقل اًمذي أرؾمؾ إًمٞمف(.

وظموورج سم٤مًمنمووط اًمراسمووع ُمووـ رشوط اًمتٙمٚمٞمووػ وهووق ؾمووالُم٦م احلووقاس.. وم٤مىموود 

احلقاس، أي: وم٤مىمد اًمًٛمع واًمٌوٍم، ومٚمٞمس سمٛمٙمٚمػ سمنمط أن  ٙموقن وم٤مىمودمه٤م ُموـ 

أصٌؿ أقمٛموك، وم٢مٟموف ذم هوذه احل٤مًمو٦م ًموـ  ًوتٓمٞمع ُمٕمرومو٦م أصؾ اخلٚم٘م٦م، أي: ُوًمَِد وهق 

يشء قمـ اًمد ـ أو همػمه، وًمـ  ًتٓمٞمع اًمٙمالم يمذًمؽ: ٕن اًمٓمٗمؾ  تٕمٚمؿ اًمٙمالم مم٤م 

  ًٛمٕمف ُمـ طمد ٨م ُمـ هؿ طمقاًمٞمف، ومٙمٞمػ ؾمٞمتٙمٚمؿ إن مل  ًٛمع يمالُم٤ًم أصاًل.

وهق ؾمٛمٞمع سمّمػم: وًمٙمٜمف وم٘مد اًمًٛمع واًمٌٍمو  دَ ًمِ وُم ٚمف ذم قمدم اًمتٙمٚمٞمػ ُمـ وُ 

سمٚمقهمف، أو سمٕمد سمٚمقهمف وىمٌؾ سمٚمقغ اًمدقمقة إًمٞمف، ودًمٞمؾ ذًمؽ ُم٤م ورد قمٜمود اإلُمو٤مم  ىمٌؾ

َٓ أخد واسمـ طم٤ٌمن واًمٌٞمٝم٘مل واًمٓمؼماا: )) َٔاَمِة: َرُجدٌؾ َأَصدؿُّ 
َِ قَن َيْقَم اْف ٌة ََيَْتجُّ ًَ َأْرَب

ٍة,  ًْٔلا, َوَرُجٌؾ َأمْحَُؼ, َوَرُجٌؾ َهَرٌم, َوَرُجٌؾ َماَت ِِف َؾْسَ ُع َص َّ قُل: َيِْض َُ َٔ ََصؿُّ َؾ ْٕ ََٖما ا  َؾ

                                                 

 (.32-31(، وُمقضمز اًمٙمالم رشح قم٘مٞمدة اًمٕمقام )1/146قمقن اعمر د )اٟمٔمر:  (1)

 (.44(، واًمٌٞماقري )1/149قمقن اعمر د )اٟمٔمر:  (2)
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ْشََلُم   ْد  َجاَف اْْلِ ََ قُل: َربِّ َف َُ َٔ ُؼ  َؾ مَْحَ ْٕ ًْٔلا, َوَأَما ا ُع َص َّ ْشََلُم َوَما َأْش ْد َجاَف اْْلِ ََ َربِّ َف

دُؾ َوافهِّ  َِ ْشدََلُم َوَمدا َأْظ دْد َجداَف اْْلِ ََ دقُل: َريبِّ َف َُ َٔ دَرُم َؾ ِر, َوَأَمدا اهْلَ ًْ ِذُؾقِِن  بِداْفَّض َٔاُن ََيْ ّْض

ْؿ  ُٓ ََ ُْٖخدُذ َمدَقاثِٔ َٔ قُل: َربِّ َما َأَتاِِن َفَؽ َرُشدقٌل, َؾ َُ َٔ ِة َؾ ْسَ ٍَ ًْٔلا, َوَأَما اَفِذي َماَت ِِف اْف َص

ِشُؾ  َُْف, َؾُرْ ًُ ُٔىِٔ ُِقَهدا  َف َٔدِدِه َفدْق َدَخ دٍد بِ َّ ُس ُُمَ ٍْ َٕ ُِقا افَْاَر, َؿاَل َؾَقاَفِذي  ْؿ َأْن اْدُخ ِٓ ْٔ إَِف

ا َٓ ْٔ ا ُيِْضَحُب إَِف َٓ ِْ ـْ ََلْ َيْدُخ ْؿ َبْرًدا َوَشََلًما, َوَم ِٓ ْٔ َِ ْت َظ َٕ ا َُ  ((.َف

 :ٚحلي أِن الفرت 

 چڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇچ ىموو٤مل شمٕموو٤ممم 

وأهؾ اًمٗمؽمة هؿ: إىمقام اًمٙم٤م ٜمقن سمولم أزُمٜمو٦م اًمرؾموؾ اًموذ ـ مل ُ رؾموؾ  {٣١ة  }انًائو  

إًمٞمٝمؿ إول، ومل  دريمقا اًم و٤ما، يمو٤مٕقمراب اًموذ ـ مل ُ رؾموؾ إًموٞمٝمؿ ؾموٞمدٟم٤م قمٞمًوك 

 قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ومل  دريمقا ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد ^ .

حمٛمود وًمٙمـ اًمٗم٘مٝم٤مء إذا شمٙمٚمٛمقا قمـ أهؾ اًمٗمؽمة وم٢مٟمَ  ٕمٜموقن اًمتول سمولم رؾموقًمٜم٤م 

^ وسملم ؾمٞمدٟم٤م قمٞمًك قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم، ىم٤مل ذم قمقن اعمر د:))واعمذه٥م احلؼ 

ذم أهؾ اًمٗمؽمة )وهؿ ُمـ يم٤من ذم أزُمٜم٦م اًمرؾمؾ، أو ذم زُمـ اًمرؾموقل اًموذي مل  رؾموؾ 

ًمقا وهمػموا وقمٌدوا إصٜم٤مم ذم زُمـ اًمٗمؽمة، وهذا ُمٌٜمل قمغم  إًمٞمٝمؿ( ٟم٤مضمقن، وإن سمدَّ

ٚمٖموف اًمودقمقة..  ٛموقت ٟم٤مضمٞمو٤ًم: ٕن اًمقاضمٌو٤مت أصقل إؿم٤مقمرة أن ُموـ ُمو٤مت ومل شمٌ

 يمٚمٝم٤م ُمٕمٚمقُم٦م وضمقهب٤م سم٤مًمنمع.

ىم٤مل اًمًٞمقـمل:)عم٤م دًّم٧م اًم٘مقاـمع قمغم أٟمف ٓ شمٕمذ ٥م طمتك شم٘مقم احلا٦م.. قمٚمٛمٜمو٤م 

 همػم ُمٕمذسملم(.  –أي: أهؾ اًمٗمؽمة –أهنؿ 
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)ُمـ ُم٤مت ىمٌؾ ُميض ُمدة  ٛمٙمٜمف ومٞمٝمو٤م اًمت٠مُموؾ، ومل  ٕمت٘مود إ َٟمو٤ًم  وىم٤مل اعم٤مشمر د ٦م:

وٓ يمٗمرًا.. ومال قم٘م٤مب قمٚمٞمف، سمْلالف ُم٤م إذا اقمت٘مد يمٗمرًا أو ُم٤مت سمٕمد اعمودة ٓ  ٕمت٘مود 

 ؿمٞمئ٤ًم(.

وىمد واومؼ اًمٌْل٤مر قن ُمـ اعم٤مشمر د ٦م إؿم٤مقمرَة، وخٚموقا ىموقل اإلُمو٤مم أيب طمٜمٞمٗمو٦م 

 :)ٓ قمذر ٕطمد ذم اجلٝمؾ سمْل٤مًم٘مف( قمغم ُم٤م سمٕمد اًمٌٕم ٦م.ريض اهلل قمٜمف

ريم٤ًم وورصح اإلُم٤مم اًمٜمقوي واإلُم٤مم اًمٗمْلر اًمرازي سم٠من ُمـ ُم٤مت ىمٌؾ اًمٌٕم ٦م ُمِم

ومٝمق ذم اًمٜم٤مر، وقمٚمٞمف َخََؾ سمٕموض اعم٤مًمٙمٞمو٦م ُمو٤م صوح ُموـ إطم٤مد و٨م ذم شمٕموذ ٥م أهوؾ 

ذا يمٚمف، اًمٗمؽمة، سمْلالف ُمـ مل  نمك ُمٜمٝمؿ، ومل  قطمد، سمؾ سم٘مل قمٛمره ذم همٗمٚم٦م قمـ ه

وسمْلالف ُمـ اهتدى ُمٜمٝمؿ سمٕم٘مٚمف، يم٘مس سمـ ؾم٤مقمدة، وز د سمـ قمٛمورو، وموال ظموالف 

ذم ٟما٤مهتؿ، وم٢من ىم٤ًًم يمو٤من إذا ؾموئؾ: هوؾ هلوذا اًمٕمو٤ممل إًموف؟  ٘موقل: اًمٌٕمورة شمودل قموغم 

اًمٌٕمػم، وأصمر إىمدام قمغم اعمًػم، وأُم٤م ز د ومٙم٤من  ًاد و ٘مقل: إهلول إًموف إسموراهٞمؿ، 

تٔمر ٟمٌٞم٤ًم ُمـ وًمد إؾمَقمٞمؾ ُمـ سمٜمل قمٌد اعمٓمٚمو٥م، ود ٜمل د ـ إسمراهٞمؿ، و ٘مقل إا ٕٟم

ىمف، وأؿموٝمد أٟموف ٟمٌول، وُموـ ـم٤مًمو٧م سموف ُمودة،  وٓ أراا أدريمف، وأٟم٤م أؤُمـ سمف، وأصدِّ

  ورآه ُمرة .. ومٚمٞم٘مر ف ُمٜمل اًمًالم((. اٟمتٝمك يمالم ص٤مطم٥م قمقن اعمر د.
وىم٤مل اًمٌٖمدادي: ومٞمٛمـ مل شمٌٚمٖمف دقمقة اإلؾمالم.. ُ ٜمٔمر ومٞمف: ومو٢من اقمت٘مود احلوؼ ذم 

اًمٕمدل واًمتقطمٞمد، وضمٝموؾ رشا وع إطمٙمو٤مم واًمرؾموؾ.. ومحٙمٛموف طمٙموؿ اعمًوٚمٛملم، 

 وُمٕمذور ومٞمَ ضمٝمٚمف: ٕٟمف مل  ٘مؿ سمف طماف قمٚمٞمف.

                                                 

 (.151-1/149قمقن اعمر د ) (1)
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ٔمور ومٞموف: ومو٢من يمو٤من وُمـ اقمت٘مد اإلحل٤مد واًمٙمٗمر.. ومٝمق يم٤مومر سمذًمؽ آقمت٘م٤مد، وُ ٜم

ىمد اٟمتٝم٧م إًمٞموف دقموقة سمٕموض إٟمٌٞمو٤مء، ومٚموؿ  و١مُمـ هبو٤م.. وم٘مود اؾموتحؼ اًمققمٞمود قموغم 

اًمت٠مسمٞمد، وإن مل شمٌٚمٖمف رش ٕم٦م سمح٤مل ومل  ٙموـ ُمٙمٚمٗمو٤ًم، ومو٢من أٟمٕموؿ اهلل قمٚمٞموف ذم أظمورة 

سم٤مًم قاب.. ومٝمق ومْمؾ ُمٜمف ؾمٌح٤مٟمف، وًموٞمس سم وقاب ًموف قموغم اًمٓم٤مقمو٦م، يموَ أن إدظمو٤مل 

 ُمٜمف، وًمٞمس قمغم اًمٓم٤مقم٦م. ذراري اعمًٚمٛملم اجلٜم٦م ومْمؾ

وأُم٤م إن يم٤من ُمـ مل شمٌٚمٖمف اًمدقمقة همػم ُمٕمت٘مد يمٗمرًا، وٓ شمقطمٞمدًا.. ومٚمٞمس سمٛمو١مُمـ 

 وٓ يم٤مومر، وم٢من ؿم٤مء اهلل قمذسمف ذم أظمرة قمدًٓ، وإن ؿم٤مء أٟمٕمؿ قمٚمٞمف ومْماًل.

وم٢من ىمٞمؾ: يمٞمػ هذا ُمع أن اًمٜمٌل ^ أظمؼم سم٠من مج٤مقم٦م ُمـ أهوؾ اًمٗموؽمة ذم اًمٜمو٤مر، 

ًمٓم٤م ل، وسمٕمض آسم٤مء اًمّمح٤مسم٦م؟، وم٢من سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م  ؾم٠مًمف يم٤مُمرئ اًم٘مٞمس، وطم٤مشمؿ ا

 ^ وهق خيٓم٥م وم٘م٤مل:))أ ـ أيب؟ ىم٤مل ذم اًمٜم٤مر((.

: سم٠من أطم٤مد  ٝمؿ أطم٤مد ٨م آطم٤مد وهل ٓ شمٕم٤مرض اًم٘مٓمٕمل وهق ىمقًمف شمٕم٤ممم أجٔب

، وسم٠مٟموف جيوقز أن  ٙموقن شمٕموذ ٥م {٣٥}اإلسزا    چى  ى  ائ  ائ  ەئ     ەئ  چ

ٚمٛمف اهلل شمٕم٤ممم ورؾموقًمف، وُموٜمٝمؿ ُموـ ىمٍمو ُمـ صح شمٕمذ ٌف ُمٜمٝمؿ ُٕمر خيتص سمف،  ٕم

ل وهمػمَّ اًمنما ع وأطمدث ُمـ اًمْمالل ُم٤م  اًمٕمذاب اعمذيمقر ذم إطم٤مد ٨م قمغم ُمـ سمدَّ

 ٓ  ٕمذر سمف.

 وظذ هذا يتِخص فْا أن أهؾ افٍسة ثَلثة أؿِضام:

اًم٘مًووؿ إول: ُمووـ أدرك اًمتقطمٞموود سمٌّمووػمشمف، وهوو١مٓء ُمووٜمٝمؿ ُمووـ مل  وودظمؾ ذم  (1

د سموـ قمٛمورو يموَ شم٘مودم، وُموٜمٝمؿ ُموـ دظموؾ ذم رش ٕم٦م، يم٘مس سمـ ؾمو٤مقمدة، وز و

 رش ٕم٦م طمؼ ىم٤م ٛم٦م ، يمتٌٍع، ومٝم١مٓء ٟم٤مضمقن.
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ع ًمٜمٗمًف وطمٚمؾ وطمرم وهؿ إيم ر،  (2 ل وهمػمَّ وأرشك، ورشَّ اًم٘مًؿ اًم ٤ما: ُمـ سمدَّ

ق أول ُمووـ أطموودث ًمٚمٕموورب قمٌوو٤مدة إصووٜم٤مم، ورّشع يمٕمٛموورو سمووـ حلوول، وهوو

ر اًمٌحػمة، وؾموٞم٥َّم اًمًو٤م ٦ٌم، ووصوؾ اًمقصوٞمٚم٦م، وزادت ـم٤م ٗمو٦م  إطمٙم٤مم، ومٌحَّ

 قمغم ذًمؽ ومٕمٌدوا اجلـ واعمال ٙم٦م.

اًم٘مًؿ اًم ٤مًم٨م: ُمـ مل  نموك ومل  قطمود، وٓ دظموؾ ذم رش ٕمو٦م ٟمٌول، وٓ اسمتٙمور  (3

 رش ٕم٦م، سمؾ سم٘مل قمغم طم٤مًم٦م همٗمٚم٦م.

ٕمذ ٥م.. حيٛمؾ قموغم اًم٘مًوؿ اًم و٤ما، أُمو٤م اًم٘مًوؿ اًم ٤مًمو٨م ومَ ورد ُمـ أطم٤مد ٨م اًمت

 وم٠مهؾ ومؽمة ٟم٤مضمقن همػم ُمٕمذسملم.

إذا قمٚمٛم٧م ذًمؽ قمٚمٛم٧م أن أسمق ف ^  ٟم٤مضمقن ًمٙمقهنَ ُمـ أهؾ اًمٗمؽمة ، سمؾ مجٞمع 

آسم٤م ف وأُمٝم٤مشمف ^ ٟم٤مضمقن وحمٙمقم سمو٢م َهنؿ مل  ودظمٚمٝمؿ يمٗمور وٓ قمٞمو٥م وٓ يشء ممو٤م 

}انشووازا    چڱ  ڱ  ںچ يموو٤من قمٚمٞمووف اجل٤مهٚمٞموو٦م، ودًمٞمووؾ ذًمووؽ ىمقًمووف شمٕموو٤ممم: 

َل أزل ُإَٔدددؾ مدددـ إصدددَلب افىددداهرات إػ إرحدددام ، وىمقًموووف ^:)) {٦٣١

}انتىبووت   چٿ  ٿ   ٿ  چ ((، واًمنمووك ٟما٤مؾموو٦م: ًم٘مقًمووف شمٕموو٤ممم:افزاـٔددات

 ، ورؾمقل اهلل ^ أـمٝمر اخلٚمؼ ومٝمؾ  ٛمٙمـ أن خيرج اًمٓمٝمر ُمـ سملم ٟما٤مؾم٦م؟!!.{٦٢

رؾم٤م ؾ طمقل ٟما٤مة أسموقي اًمٜمٌول  وىمد أًمَّػ اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل قمٚمٞمف رخ٦م اهلل قمنم

 ^، ومٚمػمضمع إًمٞمٝم٤م ُمـ أراد اًمتقؾمع ذم إُمر.

وأُم٤م ُم٤م ٟم٘مؾ قمـ اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م ريض اهلل قمٜمف ذم اًمٗم٘مف إيمؼم ُموـ أن واًمودي 

 اعمّمٓمٗمك ^ ُم٤مشم٤م قمغم اًمٙمٗمر  ومٛمدؾمقس قمٚمٞمف، وطم٤مؿم٤مه أن  ٘مقل ذًمؽ.

                                                 

 (.38(، واًمٌٞماقري )1/154قمقن اعمر د )(، و65طم٤مؿمٞم٦م إُمػم )اٟمٔمر:  (1)
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 َىاِجُب ِفٌ َحقِّ اهلِل َتَعاَلى ِإِجَنااّلال
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ّٗاتأ  إلهل

 ٜم٘مًؿ قمٚمؿ اًمتقطمٞمد ُموـ طمٞمو٨م ُم٤ٌمطم وف إمم صمالصمو٦م أىمًو٤مم: إهلٞمو٤مت، وٟمٌق و٤مت، 

 وؾمٛمٕمٞم٤مت.

ومو٤مإلهلٞم٤مت هل: إُمقر اعمتٕمٚم٘م٦م سمذات اهلل شمٕم٤ممم يمو٤مإل َن سموف وصوٗم٤مشمف اًمقاضمٌو٦م 

ٌحووقث ومٞمٝموو٤م قمووَ  تٕمٚمووؼ سم٤مإلًمووف شمًووٛمك واعمًووتحٞمٚم٦م واجلوو٤م زة ، وماٛمٞمووع اعمًوو٤م ؾ اعم

 سم٤مإلهلٞم٤مت.

واًمٜمٌق ٤مت هل: إُمقر اعمتٕمٚم٘مو٦م  سم٤مًمرؾموؾ قمٚموٞمٝمؿ اًمّموالة واًمًوالم، يمو٤مإل َن 

 هبؿ وُم٤م أظمؼموا سمف قمـ اهلل شمٕم٤ممم، واًمقاضم٥م واعمًتحٞمؾ واجل٤م ز ذم طم٘مٝمؿ.

واًمًٛمٕمٞم٤مت هل: إُمقر اًمٖم٤م ٦ٌم قمـ اًمٕمٞمو٤من، أي: مل ٟمرهو٤م سم٤مٕسمّمو٤مر، إٟموَ هول 

٦م ُمـ يمالم اهلل ويمالم ٟمٌٞمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ  سمقاؾمٓم٦م اًمًٛمع، ُمتٚم٘مٞم

يم٤مإل َن سم٤معمال ٙم٦م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم، وقمذاب اًم٘مؼم وٟمٕمٞمٛمف واحلنم واًمٜمنم واًمٍمواط 

 واعمٞمزان واجلٜم٦م واًمٜم٤مر وٟمحقه٤م.

 

 إمجااًل الٕادب يف حق اهلل تعاىل

ذم قمواله، واعموراد سم٤معمٕمرومو٦م اًمقاضم٥م قمغم اًمٕمٌد اعمٙمٚمػ رشقمو٤ًم ُمٕمرومو٦م اهلل شمٕمو٤ممم 

 طم٘مٞم٘متف :  ذاشمف  ويمٜمِف    اإلهلٞم٦م ، ٓ  ُمٕمروم٦م   إطمٙم٤مم   صٗم٤مشمف،  وؾم٤م ر   ُمٕمروم٦م هٜم٤م.. 
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ارشمٗمٕم٧م درضمتوف قمٜمود اهلل،  سمؾ ٓ شمٕمرف ٕطمد، وًمق ٕهن٤م  ًمٞم٧ًم  ُمـ اًمقاضم٤ٌمت:

 وإن أُمٙمٜم٧م 

ُمٕمرومتٝم٤م قم٘ماًل قمغم ىمقل ُمـ  ٘مقل سموذًمؽ، وإصوح أهنو٤م ٓ دموقز قم٘مواًل يموَ ٓ 

  دمقز رشقم٤ًم.

ىم٤مل ذم هدا ٦م اعمر د:))وسم٤مجلٛمٚم٦م وموال  ٕمورف اهلل إٓ اهلل، وموؽمك اإلدراك إدراك، 

٦ٍم أو إدراٍك.. واًمٌح٨م قمـ ذات اهلل إرشاك، ويمؾ ُمـ رام ذًمؽ احِلٛمك اعمٜمٞموع سمٛمٕمرومو

 وم٘مد سم٤مء سم٤مًمٗمِمؾ، ووؾ ُمع ُمـ وؾ((اهو.

ومل خيتٚمػ أطمٌد ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم وضمقب ُمٕمرومو٦م اهلل سمو٤معمٕمٜمك اًموذي ذيمرٟمو٤مه، 

 وإٟمَ يم٤من اخلالف سمٞمٜمٝمؿ ذم أول واضم٥م قمغم سم٤معمٙمٚمػ، ىم٤مل ص٤مطم٥م اجلقهرة:

 واضموووزم سمووو٠من أوًٓ ممووو٤م جيووو٥م

 

 ُمٕمروموو٦م وومٞمووف ظُمٚمووٌػ ُمٜمتِّموو٥م

 أول اًمقاضم٥م قمغم اعمٙمٚمػ اصمٜم٤م قمنم ىمقًٓ، وهل:ومجٚم٦م إىمقال ذم  

 أٟمف اعمٕمروم٦م: أي: ُمٕمروم٦م اهلل شمٕم٤ممم، وهق ىمقل إُم٤مم هذا اًمٗمـ اإلُم٤مم إؿمٕمري. .1

أٟمف اًمٜمٔمر اعمقصوؾ إمم اعمٕمرومو٦م، وهوق ىموقل إؾموت٤مذ أيب إؾموح٤مق اإلؾموٗمرا ٜمل،  .2

 و ٕمزى هذا اًم٘مقل ًمإلُم٤مم إؿمٕمري يمذًمؽ.

                                                 

(، وهدا ٦م اعمر د رشح 58(، واًمٌٞماقري قمغم اجلقهرة )115رشح اًمّم٤موي قمغم ضمقهرة اًمتقطمٞمد )اٟمٔمر:  (1)

 (.19اخلػم( )ضمقهرة اًمتقطمٞمد )ـمٌٕم٦م دار 

 (.116-115رشح اًمّم٤موي )اٟمٔمر:  (2)

 (.19هدا ٦م اعمر د ) (3)

 (.58رشح اًمٌٞماقري )اٟمٔمر:  (4)
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أٟمف اًمٜمٔمر إمم اعم٘مدُم٦م إومم، وهل: يم٘مقًمٜم٤م قمٜمد سمدا ٦م اًمٜمٔمر.. أن اًمٕم٤ممَل ُمتٖموػم،  .3

 وهق ىمقل اًم٘م٤ميض اًم٤ٌمىمالا.

أٟمووف اًم٘مّموود إمم اًمٜمٔموور: أي: شمٗمر ووغ اًم٘مٚموو٥م قمووـ اًمِمووقاهمؾ، وهووق ىمووقل إُموو٤مم  .4

 ا أ ْم٤ًم.احلرُملم، و ٕمزى ًمٚم٘م٤ميض اًم٤ٌمىمال

 أٟمف اًمت٘مٚمٞمد. .5

 أٟمف اًمٜمٓمؼ سم٤مًمِمٝم٤مدشملم. .6

أٟمف اًمِمؽ، وهق ىمقل أيب ه٤مؿمؿ اجل٤ٌم ل ذم ـم٤م ٗم٦م ُمـ اعمٕمتزًمو٦م وهموػمهؿ، وىمود  .7

ُردَّ هذا اًم٘مقل سم٠من اًمِمؽ ُمٓمٚمقب زواًموف: ٕن اًمِموؽ ذم اًمٌموء ُموـ اًمٕم٘م٤م ود 

ُمـ اًمٙمٗمر، ومال  ٙمقن ُمٓمٚمقسم٤ًم طمّموقًمف، إٓ إن أرادوا شمرد ود اًمٗمٙمور.. ومٞمو١مول 

 إمم اًمٜمٔمر.طمٞمٜمئٍذ 

 أٟمف اإل َن. .8

 أٟمف اإلؾمالم. .9

 أٟمف اقمت٘م٤مد وضمقب اًمٜمٔمر. .11

م. .11  أٟمف وفمٞمٗم٦م اًمقىم٧م، يم٤مًمّمالة و٤مق وىمتٝم٤م ومُت٘مدَّ

 أٟمف إُم٤م اعمٕمروم٦م وإُم٤م اًمت٘مٚمٞمد ومٞمْلػّم سمٞمٜمٝمَ. .12

 : اعمٕمروم٦م.- ُم٘مّمداً  –: أن أول واضم٥م وإصح
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................................................................................... 

اًمنمح 

:  -وؾمووٞمٚم٦م سمٕمٞموودة-: اًمٜمٔموور، وأول واضموو٥م  - وؾمووٞمٚم٦م ىمر ٌوو٦م -وأول واضموو٥م 

 اًم٘مّمد إمم اًمٜمٔمر.

 :ٚفائد 

 :اْليامن ظذ مخِضة أؿِضام

إ َن قمـ شم٘مٚمٞمد، وهق اإل َن اًمٜم٤مؿمئ قمـ إظمذ سم٘مقل اًمِمٞمخ ُمـ همػم  - إول

 دًمٞمؾ.

 ًمٜم٤مؿمئ قمـ ُمٕمروم٦م اًمٕم٘م٤م د سم٠مدًمتٝم٤م.إ َن قمـ قمٚمؿ، وهق اإل َن ا - افثاِن

إ َن قمـ قمٞم٤من، وهق اإل َن اًمٜم٤مؿمئ قمـ ُمراىم٦ٌم اًم٘مٚمو٥م هلل سمحٞمو٨م ٓ  - افثافث

  ٖمٞم٥م قمـ ـمروم٦م قملم.

 إ َن قمـ طمؼ، وهق اإل َن اًمٜم٤مؿمئ قمـ ُمِم٤مهدة اهلل سم٤مًم٘مٚم٥م. - افرابع

 إ َن قمـ طم٘مٞم٘م٦م، وهق اإل َن اًمٜم٤مؿمئ قمـ يمقٟمف ٓ  ِمٝمد إٓ اهلل. - اخلامس

٤مًمت٘مٚمٞمد ًمٚمٕمقام، واًمٕمٚموؿ ٕصوح٤مب إدًمو٦م، واًمٕمٞمو٤من ٕهوؾ اعمراىمٌو٦م و ًوٛمك وم

ُم٘م٤مم اعمراىم٦ٌم، واحلؼ ًمٚمٕم٤مروملم و ًٛمك ُم٘م٤مم اعمِم٤مهدة، واحل٘مٞم٘م٦م ًمٚموقاىمٗملم و ًوٛمك 

ُم٘م٤مم اًمٗمٜم٤مء ٕهنؿ  ٗمٜمقن قمـ هموػم اهلل، وٓ  ِموٝمدون إٓ إ و٤مه، وأُمو٤م طم٘مٞم٘مو٦م احل٘مٞم٘مو٦م 

  ؾمٌٞمؾ إمم سمٞم٤مهن٤م.ومٝمل ًمٚمٛمرؾمٚملم، وىمد ُمٜمع اهلل ُمـ يمِمٗمٝم٤م ومال

 ىم٤مل ص٤مطم٥م اجلقهرة ذم اإل َن:

 ووُموووووِن اإل ووووَن سم٤مًمتّموووود ؼ

 

 واًمٜمٓمووؼ ومٞمووف اخلٚمووػ سموو٤مًمتح٘مٞمؼ
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ٍف,  دؾِّ َرْ ـُ ُف َخافُِؼ  َٕ
داٍل(, َؾِ٘ َّ ـَ ؾِّ  ُُ اَػ إمِْجَآً )اتَِّهاُؾُف بِ ًَ ِف َت َِّ َؾافَقاِجُب ِِف َح

ْقُت  ُُ َِ َِٔدِه َم ٍف, َؿِدْيٌؿ بِ ؾِّ َرْ ِخِرَيتِِف.ـُ ِٔ اَف  َٓ
تِ ْٕ َٔتِِف, َباٍق َؾََل ا

ََوفِ ِٕ  َؾََل اْبتَِداَف 

اًمنمح 

وىمد أظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم اًمٙم٤مومر إصكم إذا أراد اًمدظمقل ذم اإلؾموالم.. هوؾ 

  ٚمزُمف اًمٜمٓمؼ سم٤مًمِمٝم٤مدشملم أم ٓ؟

وم٘موو٤مل سمٕمْمووٝمؿ: ٓسموود ُمووـ ٟمٓم٘مٝموو٤م، وسمٚمٗمووظ أؿمووٝمد، وٓسموود ُمووـ اًمت٘مر وو٥م سموولم 

عمقٓة، وٓ  ِمؽمط اإلشمٞمو٤من سمحورف اًمٕمٓموػ وهوق طمورف اًموقاو سمولم اًمِمٝم٤مدشملم، وا

 اًمِمٝم٤مدشملم.

 :ْٗتٍب 

ًمٗمظ أؿمٝمد هق ُم٤م ذه٥م إًمٞمف اًمِم٤مومٕمٞم٦م، وهق ُمٌٜمل قمغم اعمٕمت٘مد قمٜمودهؿ:  اؿمؽماط

ًمذًمؽ ًمق أشمك سم٤مًمِمٝم٤مدشملم سم٤مًمٕماٛمٞم٦م.. ًمّمح إؾمالُمف، وإن أطمًـ اًمٕمرسمٞم٦م، وظم٤مًمػ 

ل سم٠مؿمٝمد: سموؾ  ٙمٗمول يموؾ ُمو٤م  ودل قموغم إيب( ؿمٞمْلف اسمـ قمروم٦م، وم٘م٤مل: ٓ  تٕملم اًم٘مق

اإل َن، ومٚمق ىم٤مل: اهلل واطمد، وحمٛمد رؾمقل.. ًمٙمٗمك، وشم٤مسمٕمف سمٕمض اًمِمو٤مومٕمٞم٦م يمو٤مسمـ 

 طمار واًمٜمقوي.

اقمت٘مو٤مد اشمّمو٤مومف وافقاجب ظذ ادُِػ ذظًا مًرؾتف ِف حدؼ اهلل تًداػ إمجدآً: 

٘مٚمٞمو٦م ؾمٌح٤مٟمف سمٙمؾ يموَل، وُمٜموّزه قموـ يموؾ ٟم٘مّمو٤من، ٕن ُمو٤م ىم٤مُمو٧م قمٚمٞموف إدًمو٦م اًمٕم

 واًمٜم٘مٚمٞم٦م إمج٤مًٓ.. جي٥م قمغم اعمٙمٚمػ رشقم٤ًم ُمٕمرومتف إمج٤مًٓ يم٤ًم ر اًمٙمَٓت ذم طم٘مف 
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 الَىاِجُب ِفٌ َحقِِّه َتَعاَلى َتِفِصًِاّل

َدُم  َِ ًة, َوِهَل: افُقُجْقُد َواف ٍَ ْوَن ِص ًَْٔل ِظْؼُ ِه ٍْ اَػ َت ًَ َوافَقاِجُب ِِف َحؼِّ اهللِ َت

ُتُف فِ  ٍَ اُف َوُُمَاَف ََ ُؿ َوافَّض ِْ ًِ ْدَرُة َواِْلَراَدُة َواف َُ َُٔة َواف
ِِضِف َوافَقْحَدإِ ٍْ َْ َٔاُمُف بِ

َحَقاِدِث َوؿِ ِْ 

اًمنمح 

شمٕموو٤ممم طمٞموو٨م جيوو٥م قمووغم اعمٙمٚمووػ إمجوو٤مًٓ  أن  ٕموورف أن اهلل شمٕموو٤ممم ُمتّمووػ سماٛمٞمووع 

ه قمـ مجٞمع اًمٜم٘مّم٤من.  اًمٙمَٓت وُمٜمزَّ

اعمٚمؽ، ز دت ومٝمق ظم٤مًمؼ يمؾ يشء وسمٞمده ُمٚمٙمقت يمؾ يشء، واعمٚمٙمقت هق: 

َرَهٌقٌت ظمػٌم ُمـ "ويمَ ىمٞمؾ:  ، "اجلؼم"ُمـ  "اجلؼموت" ز دت ذم يمَ "اًمت٤مء"ومٞمف 

ًمف "( وطمٙمل قمـ اًمٕمرب ؾمَقًم٤م: 4، سمٛمٕمٜمك: ره٦ٌم ظمػم ُمـ رخ٦م. )"َرَخُقت

ـِ واًمٕمراق  ، سمٛمٕمٜمك: ًمف ُمٚمؽ ذًمؽ."َُمَٚمٙمقت اًمٞمٛم

طمدى : إوافقاجب ظذ ادُِػ ذظًا مًرؾتف تٍهًَٔل ِف حؼ اهلل تًاػ

وأرسمٕمقن صٗم٦م، قمنمون صٗم٦م واضمٌف، وُم ٚمٝم٤م ُمًتحٞمٚم٦م، وصٗم٦م واطمدة ضم٤م زة، ىم٤مل 

 ص٤مطم٥م اجلقهرة: 

 ومٙمووؾ ُمووـ يمٚمووػ رشقموو٤م وضمٌوو٤م

 

 قمٚمٞمووف أن  ٕموورف ُموو٤م ىموود وضمٌوو٤م

 هلل واجلوووووووووو٤م ز واعمٛمتٜمٕموووووووووو٤م 

 

 وُم ووووؾ ذا ًمرؾمووووٚمف وم٤مؾمووووتٛمٕم٤م

وُمٕمٜمك وضمقب ُمٕمروم٦م هذه اًمّمٗم٤مت أي: ُمٕمرومتٝم٤م شمٗمّمٞماًل: ٕن هذه اًمّمٗم٤مت  

 ٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م أو اًمٜم٘مٚمٞم٦م قمٚمٞمٝم٤م شمٗمّمٞماًل.ىم٤مُم٧م إدًم

اًمقضمقد، اًم٘مدم، واًمٌ٘م٤مء، وخم٤مًمٗمتف شمٕم٤ممم وم٤مًمٕمنمون اًمّمٗم٦م اًمقاضم٦ٌم هل: 

   ًمٚمحقادث، وىمٞم٤مُمف شمٕم٤ممم سمٜمٗمًف، واًمقطمداٟمٞم٦م ، واًم٘مدرة، واإلرادة، واًمٕمٚمؿ، 
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ُف مُ  ُٕ ْق ـَ ُف َؿاِدرًا, َو ُٕ ْق ـَ ََلُم, َو َُ ُع َوافَّضَكُ َواف ّْ َٔاُة َوافَِض ُف َظادًِا, َواحَل ُٕ ْق ـَ ِرْيدًا, َو

اًم. ِِّ َُ ُف ُمَت ُٕ ْق ـَ ُف َبِهْرًا, َو ُٕ ْق ـَ ًًْٔا, َو
ِّ ُف َش ُٕ ْق ـَ ًّٔا, َو ُف َح ُٕ ْق ـَ  َو

 امُلِشَتِحًُِل ِفٌ َحقِّ اهلِل َتَعاَلى ِإِجَنااّل
 

َْدك َأنَ  ًْ دٍص(: َواَد َْ َٕ دؾُّ  ـُ داَػ إمِْجَدآً ) ًَ ُْٔؾ ِِف َحدؼِّ اهللِ َت ِْضَتِح ُّ ٍة  َوافد ٍَ دَؾ ِصد ـُ

َٔدٌة َظْْدُف 
ٍِ دَل َمْْ ِٓ تِدِف َؾ َّ ْٔدُؼ بَِجََلفِدِف َوَظَي

َٓ َتِِ داَػ َو ًَ َِْص ِِف َحؼِّ اهللِ َت َتُدلُّ َظَذ افَْ

ـْ َذفِدَؽ  داَػ اهللُ َظد ًَ ِؾ, َت ْٓ ْجِز َوافددَج ًَ َدِم َواف ًَ اف ـَ اَػ, َوَذفَِؽ  ًَ ِْٔف َت َِ ٌة َظ َِ ْٔ َوُمِْضَتِح

ّضِْرًا. ـَ ّقًا  ُِ     ُظ

اًمنمح 

واحلٞم٤مة، واًمًٛمع، واًمٌٍم، واًمٙمالم، ويمقٟمف ىم٤مدرا، ُمر دًا قم٤معم٤ًم طمٞم٤ًم ؾمٛمٞمٕم٤ًم سمّمػمًا 

 ًَ  .ُمتٙمٚم

 وؾمٞم٠ميت إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم سمٞم٤من يمؾ صٗم٦م وشمٗمّمٞمٚمٝم٤م.

 

 املضتحٗن يف حق اهلل تعاىل إمجااًل

اعمًووتحٞمؾ ذم طمووؼ اهلل إمجوو٤مًٓ: اشمّموو٤مومف سموو٠مي ٟم٘مووص، ومٙمووَ إن يمَٓشمووف ؾمووٌح٤مٟمف 

مم ٓ شمتٜم٤مهل، ومٙمذًمؽ أوداده٤م ٓ شمتٜم٤مهك، ومٝمق اعمٜمّزه ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم  قموـ أي وشمٕم٤م

ٟم٘مص، وقمـ أي صٗم٦م ٓ شمٚمٞمؼ سماالًمف ويمًَمف، يم٤مًمٕمدم واًمٕماز واجلٝمؾ وهمػمه٤م ُمـ 

 اًمّمٗم٤مت اًمتل ؾمٞمذيمره٤م اعمّمٜمػ رخف اهلل وٟمٗمٕمٜم٤م سمف.
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 امُلِشتَِّحًُِل ِفٌ َحقِّ اهلِل َتَعاَلى َتِفِصًِاّل
 

دَدُم َواحُلدُدْوُث َواُدِْضَتحِ  ًَ ًة َوِهدَل: اف ٍَ دْوَن ِصد ًَْٔل ِظْؼُ ِهد ٍْ داَػ َت ًَ ُْٔؾ ِِف َحدؼِّ اهللِ َت

ْجدُز  ًَ ُد, َواف ددُّ ًَ ِه َوافَت داَػ إَِػ َؽدْرِ ًَ َٔاُجدُف َت
َحدَقاِدِث َواْحتِ ِْ اَػ فِ ًَ ُتُف َت َِ َْاُف َوُُمَاَث ٍَ َواف

ُؿ  َّ ددُؾ َواَدددْقُت َوافَهدد ْٓ َراَهددُة َواجَل َُ دداَػ َظدداِجزًا, َواف ًَ ددُف َت ُٕ ْق ـَ ُؿ, َو َُ ددك َوافددَّض َّ ًَ َواف

ّضِْرًا.  ـَ ّقًا  ُِ ـْ َذفَِؽ ُظ اَػ اهللُ َظ ًَ ّداً, َت َُ ك َوَأْب َّ داً َوَأْظ ّّ ِّٔتاً َوَأَص اِرهاً َوَجاِهَلً َوَم ـَ  َو

اًمنمح 

 

 الضفات املضتحٗمٛ يف حق تعاىل تفضٗاًل

وهول أووداد اًمّموٗم٤مت  -عمًتحٞمٚم٦م ذيمر اعمّمٜمػ رخف اهلل وٟمٗمٕمٜم٤م سمف اًمّمٗم٤مت ا

سم٤مًمرهمؿ ُمـ أن إصم٤ٌمت اًمّمٗم٤مت اًمقاضم٦ٌم  ًتٚمزم ٟمٗمول ووده٤م، ًمٙموـ هوذا  -اًمقاضم٦ٌم 

قمغم ـمر ؼ اًم٘مقم ُمـ قمدم آيمتٗم٤مء سمدًٓم٦م آًمتزام وٓ سمدًٓمو٦م اًمتْموٛمـ، سموؾ ُمو٤مًمقا 

 إمم اًمدًٓم٦م اعمٓم٤مسم٘م٦م ذم اًمٕم٘م٤م د: خلٓمر اجلٝمؾ ذم قمٚمؿ اًمتقطمٞمد.

ُمو٤م ٓ  تّموقر ذم اًمٕم٘موؾ وضموقده، أو ُمو٤م ٓ  ٘مٌوؾ  وىمد شم٘مدم أن اعمًوتحٞمؾ هوق:

 اًم ٌقت سمح٤مل.

 أُم٤م اًمْمد ًمٖم٦م: ومٝمق ُمٓمٚمؼ اعمٜم٤مذم ؾمقاء يم٤من وضمقد ٤ًم أو قمدُمٞم٤ًم.

واصٓمالطم٤ًم: هق ُم٤م  ِمٛمؾ أُمر ـ وضموقد لم سمٞموٜمٝمَ هم٤م و٦م آظموتالف سمحٞمو٨م ٓ 

 جيتٛمٕم٤من، و رشمٗمٕم٤من سم٠مُمر صم٤مًم٨م، يم٤مًمٌٞم٤مض واًمًقاد.

هووق ُمٕمٜموو٤مه اًمٚمٖمووقي، ومووال  ٘متٍموو قمووغم إُموور  واعمووراد سم٤مًمْموود ذم هووذا اًم٘مًووؿ

 اًمقضمقدي سمؾ  ِمٛمؾ اًمقضمقدي واًمٕمدُمل.

                                                 

 (.1/517قمقن اعمر د )اٟمٔمر:  (1)
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 واًمٕمنمون اًمّمٗم٦م اعمًتحٞمٚم٦م ذم طم٘مف شمٕم٤ممم، هل: 

 اًمٕمدم، وهل ود اًم٘مدم. .1

 احلدوث، وهل ود اًم٘مدم. .2

 ٤مء، وهل ود اًمٌ٘م٤مء.اًمٗمٜم .3

 مم٤مصمٚمتف ًمٚمحقادث، وهل ود اعمْل٤مًمٗم٦م ًمٚمحقادث. .4

 آطمتٞم٤مج، أي: اطمتٞم٤مضمف شمٕم٤ممم إمم همػمه، وهل ود ىمٞم٤مُمف سمٜمٗمًف. .5

اًمتٕمدد، وهل ود اًمقطمداٟمٞم٦م، ومٛمـ اعمًتحٞمؾ أن  ٙمقن شمٕم٤ممم ُمتٕمدد ذم ذاشمف أو  .6

 صٗم٤مشمف أو أومٕم٤مًمف، وىمد شم٘مدم ذم صٗم٦م اًمقطمداٟمٞم٦م سمٞم٤من ذًمؽ.

 اًم٘مدرة.اًمٕماز، وهل ود  .7

اًمٙمراهٞمو٦م، وهوول وود اإلرادة، ومٞمًووتحٞمؾ أن ُ قضِمود اهلُل ؿمووٞمئ٤ًم ُموع اإليمووراه، أو  .8

  ٕمدُمف ُمع اإليمراه أو اًمٜمًٞم٤من أو اًمًٝمق، أو ُمع اًمتٕمٚمٞمؾ أو ُمع اًمٓمٌع.

اجلٝمؾ، وهل ود اًمٕمٚمؿ، يمَ  ًتحٞمؾ ذم طم٘مف شمٕم٤ممم ُم٤م ذم ُمٕمٜمك اجلٝمؾ يم٤مًمٔمـ   .9

 واًمِمؽ واًمقهؿ واًمٜمقم.

 اعمقت، وهل ود احلٞم٤مة. .11

 اًمّمٛمؿ، وهل ود اًمًٛمع. .11

 اًمٕمٛمك، وهل ود اًمٌٍم. .12

 اًمٌٙمؿ، وهل ود اًمٙمالم. .13

 يمقٟمف شمٕم٤ممم قم٤مضمزًا، وهل ود يمقٟمف ىم٤مدرًا. .14
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 اجَلاِئُز ِفٌ َحقِّ اهلِل َتَعاَلى

ٌة َواِحَدٌة َوِهَل:      ٍَ اَػ ِص ًَ دفُ )َواجَلائُِز ِِف َحؼِّ اهللِ َت ـُ ـٍ َأْو َتْر دؾِّ ُُمُِْد ـُ دُؾ  ًْ
, (ؾِ

َُٔجْقُز ِِف  ا.َؾ َٓ َُِْاِت َوَتْرُك َما َيَناُف ِمْْ ّْ ُّ ـَ افد ُؾ َما َيَناُف ِم ًْ
اَػ ؾِ ًَ ِف َت َِّ     َح

اًمنمح 

 يم٤مره٤ًم، وهل ود يمقٟمف ُمر دًا.يمقٟمف  .15

 ضم٤مهاًل، وهل ود يمقٟمف قم٤معم٤ًم.يمقٟمف  .16

 ُمٞمت٤ًم، وهل ود يمقٟمف طمٞم٤ًم.يمقٟمف  .17

ًَ يمقٟمف  .18  ، وهل ود يمقٟمف ؾمٛمٞمٕم٤ًم.أص

 .، وهل ود يمقٟمف سمّمػماً كأقمٛميمقٟمف  .19

، شمٕم٤ممم اهلل قمـ ذًمؽ قمٚمقا يمٌػمًا.يمقٟمف   .21 ًَ ًَ ، وهل ود يمقٟمف ُمتٙمٚم  أسمٙم

 ىم٤مل ص٤مطم٥م اجلقهرة:

 و ًووتحٞمؾ ووود ذي اًمّمووٗم٤مت

 

 

 ذم طم٘موووف يمووو٤مًمٙمقن ذم اجلٝمووو٤مت

 اجلائش يف حق اهلل تعاىل 

اجل٤م ز ذم طم٘مف قمز وضمؾ.. صٗم٦م واطمدة وهل: ومٕمؾ يمؾ ممٙمـ أو شمريمف، يمإمؾ و

، ومٞماقز ذم طم٘مف شمٕم٤ممم ومٕمؾ ُم٤مت  ِم٤مء ُمـ رؾمؾاًمِم٘مل ؾمٕمٞمدًا و قمٙمًف، وإرؾم٤مل اًم

اعمٛمٙمٜم٤مت وشمرك ُم٤م  ِم٤مء ُمٜمٝم٤م،  ومال جي٥م قمٚمٞمف يشء ُمـ اعمٛمٙمٜم٤مت، يمَ ٓ  ًوتحٞمؾ، 

وهذا ظمالف اعمٕمتزًم٦م وم٢مهنؿ ىم٤مًمقا سمقضمقب سمٕموض اعمٛمٙمٜمو٤مت قمٚمٞموف شمٕمو٤ممم، يم٘موقهلؿ: 

سمقضمقب اًمّمالح وإصٚمح قمٚمٞمف ذم طمؼ ظمٚم٘مف، وىمد شم٘مودم ذم اًمودرس اًم و٤ما سمٞمو٤من 

ن هذا اًم٘مقل، وأُم٤م أهؾ اًمًٜم٦م واجلَقم٦م ومٕمٜمدهؿ اًمّموالح وإصوٚمح ضمو٤م ز ذم سمٓمال

طم٘مف شمٕم٤ممم، وٓ جي٥م قمٚمٞمف يشء: ٕٟمف هق اخل٤مًمؼ اعمتٍمف ذم اًمقضمقد، ومٛموـ اًموذي 

  قضم٥م قمٚمٞمف يشء.
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ًُِلُه  َمـِعَيى الُىُجِىُد َوَدِل
 

 ًْ َٓ َم دداَػ َمْقُجددْقَدٌة  ًَ َْددك افُقُجددْقِد: َأَن َذاَت اهللِ َت ًْ ُدْوَمددٌة, َواُددددَراُد افُقُجددْقُد َم

دُف  َٕ دا َؾِ٘ َٕ َٓ َأَبددًا, بِِخدََلِف ُوُجْقِد َٓ َأَزًٓ َو دَدَم  ًَ َّضدُؾ اف َْ َٓ َي افَذاِِتُّ افَقاِجدُب اَفدِذْي 

دَدمَ  ًَ َّضُؾ اف َْ اَػ, َوَي ًَ ِِِف َت ًْ
ٍِ ٌة ِِف  .بِ َِ ْٔ ٌة ُمِْضدَتِح ٍَ دَدُم ِصد ًَ دَدُم, َؾاف ًَ َوِضددُّ افُقُجدْقِد اف

اَػ.َح  ًَ  ؼِّ اهللِ َت

اًمنمح 

 :ٚفائد 

ىمد  ّمػم اعمٛمٙمـ قم٘ماًل واضم٤ًٌم رشقم٤ًم، وذًمؽ سم٢مظمٌو٤مر اًمنموع سمقىمققموف، يمودظمقل 

اًمٓم٤م ع اجلٜم٦م، وىمد  ّمػم اعمٛمٙمـ قم٘ماًل ُمًتحٞماًل رشقم٤ًم سم٢مظم٤ٌمر اًمنمع سمٕمدم وىمققموف، 

 يمدظمقل اًمٙم٤مومر اجلٜم٦م.

 وعٍٜ الٕدٕد ٔدلٗمْ

اًمّمووٗم٤مت اًمقاضمٌوو٦م، وهوول صووٗم٦م  شمٙمٚمووؿ اعمّمووٜمػ رخووف اهلل قمووـ أول صووٗم٦م ُمووـ

اًمقضمقد واعمراد هٜم٤م اًمقضمقد اًمذايت، أي: أن وضمقده شمٕمو٤ممم ُمتح٘موؼ وصم٤مسمو٧م ًمذاشموف ٓ 

ًمٕمٚم٦م، أي: وضمقد ذايت، سمٛمٕمٜمك أن اًمٖمػم ًمٞمس ُم١مصمرًا ذم وضمقده شمٕمو٤ممم، وًموٞمس اعموراد 

أن اًمذات أصمرت ذم ٟمٗمًٝم٤م إذ ٓ  ٘مقل سمف قم٤مىمؾ، واًمقضموقد اًموذايت ٓ  ٘مٌوؾ اًمٕمودم ٓ 

 ٓ أسمدًا وأُم٤م اًمقضمقد همػم اًمذايت يمقضمقدٟم٤م ومٝمق سمٗمٕمٚمف شمٕم٤ممم، وهق  ٘مٌؾ اًمٕمدم.أزًٓ و

وم٤مًمقضمقد اًمذايت وهوق: هوق صوٗم٦م ٟمٗمًوٞم٦م صمٌقشمٞمو٦م  ودل اًمقصوػ هبو٤م قموغم ٟمٗموس 

 اًمذات دون ُمٕمٜمك زا د قمٚمٞمٝم٤م. 

 اًمّمٗم٤مت اًمًٚمٌٞم٦م، ومٝمل شمٜمٗمل قمٜمٝم٤م أوداده٤م. ..)صمٌقشمٞم٦م( :ومْلرج سم٘مقًمٜم٤م

 صٗم٤مت اعمٕم٤ما، وم٢مهن٤م شمدل قمغم ُمٕمٜمك ٓ ..)قمغم ٟمٗمس اًمذات( :وظمرج سم٘مقًمٜم٤م
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 قمغم اًمذات.

 اًمّمٗم٤مت اعمٕمٜمق ٦م. ..)دون ُمٕمٜمك زا د قمٚمٞمٝم٤م( :وظمرج سم٘مقًمٜم٤م

ذم طم٘موف ووضمقده شمٕم٤ممم ُمـ همػم يمٞمػ: ٕن اًمٙمٞمٗمٞم٦م شم٘متيض اجلًٛمٞم٦م وهق حمو٤مل 

))يمٜمو٤م قمٜمود ُم٤مًموؽ سموـ أٟموس، وماو٤مء رضموؾ  شمٕم٤ممم، وروى اإلُم٤مم حيٞمك سمـ حيٞمك ىم٤مل:

 ، ومٙمٞمػ اؾمتقى؟ {٥}طه   چڈ     ژ  ژ  ڑچ وم٘م٤مل:  ٤م أسم٤م قمٌداهلل 

طَمَْمو٤مء  ة ، َوَأيْمَ ور َُمو٤م  –ىم٤مل: وم٠مـمرق ُم٤مًمؽ طمتك قماله اًمر( ودَّ ـْ اًمِمِّ َأْي اًْمَٕموَرق ُِمو

وك ك سمِِف قَموَرق احْلُٛمَّ ٛمَّ ًَ ل: آؾموتقاء هموػم جمٝموقل، واًمٙمٞموػ هموػم ُمٕم٘موقل، صموؿ ىمو٤م -ُ 

واضم٥م، واًم١ًمال قمٜمف سمدقمو٦م، وُمو٤م أراك إٓ ُمٌتودقم٤ًم،  -أي: سم٤مٓؾمتقاء–واإل َن سمف 

 . أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم إؾمَء واًمّمٗم٤متوم٠مُمر سمف أن خيرج(( 

ويمَ أن وضمقده شمٕم٤ممم سمال يمٞمػ، ومٝمق أ ْمو٤م سموال أ وـ، أي: ُموـ هموػم ُمٙمو٤من وموال 

ٕم٤ممم ُمقضمقد ىمٌوؾ ظمٚموؼ اًمزُمو٤من واعمٙمو٤من، وهوق أن قموغم ُمو٤م  ٠ًمل قمٜمف سم٠م ـ: ٕٟمف شم

قمٚمٞمف يم٤من، واقمت٘م٤مد أن اهلل ذم ضمٝم٦م أو ذم ُمٙم٤من ُمـ إُم٤ميمـ اًمتل ظمٚم٘مٝم٤م.. هق قم٘مٞمدة 

سم٤مـمٚم٦م، و تٛمًؽ اًمٙم ػم ُمـ اجلٝمٚم٦م هبذه اًمٕم٘مٞمدة ُمًتدًملم سمحد ٨م اجل٤مر و٦م، واًمتول 

٤مر و٦م وم٘مو٤مل: ))أ وـ ؾمو٠مل اجلصغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصوحٌف وؾموٚمؿ  ومٞمٝم٤م أن رؾمقل اهلل

اهلل((. هذه اًمروا و٦م ُموع صوحتٝم٤م إٓ أن ذم ًمٗمٔمٝمو٤م اووٓمراب، وىمود وردت سم٠مًمٗمو٤مظ 

 قمد دة، ومٛمـ ذًمؽ:

ـْ َأيِب ُهَرْ ووَرَة  ِوولَّ  قَموو صووغم اهلل قمٚمٞمووف وآًمووف وصووحٌف وؾمووٚمؿ  َأنَّ َرضُموواًل َأشَمووك اًمٜمٌَّ

٦ٌَمٍ   قِمْتَؼ   قَمكَمَّ  اهلل إِنَّ   وَمَ٘م٤مَل: َ ٤م َرؾُمقَل  َأقْمَاِٛمٞم٦ٍَّم   ؾَمْقَداءَ  سمَِا٤مِرَ ٦ٍم   هَل٤َم   ُُم١ْمُِمٜم٦ٍَم، وَمَ٘م٤مَل   َرىَم
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ـَ اهلل:))صغم اهلل قمٚمٞمف وآًموف وصوحٌف وؾموٚمؿ َرؾُمقُل اهلل   َأْيد
ِ
ء ََ و ًَّ ((،وَم٠َمؿَمو٤مَرْت إمَِم اًم

ٌَِٕمَٝم٤م ا ٤ٌَّمسَم٦ِم، وَمَ٘م٤مَل هَل٤َم:))سم٢ِمِْص ًَّ اًم َٕ ـْ َأ ٌَِٕمَٝم٤م إمَِم َرؾُموقِل اهللَم صوغم اهلل  (( وَم٠َمؿَمو٤مَرْت سم٢ِمِْصو

، َأْي َأْٟموو٧َم َرؾُمووقُل اهلل ، وَمَ٘موو٤مَل:))أقمٚمٞمووف وآًمووف وصووحٌف وؾمووٚمؿ 
ِ
ء ََ وو ًَّ دداَوإمَِم اًم َٓ َْ

((  َْظتِ

 أظمرضمف اإلُم٤مم أخد وأسمق داود.

ٌِْد اهلل  ـِ قَم ٌَْٞمِد اهلل سْم ـْ قُم ُف ضَم٤مَء سم٠َِمَُم٦ٍم ؾَمْقَداَء َوىَم٤مَل: َ و٤م َوقَم َْٟمَّم٤مِر َأٟمَّ ْٕ ـْ ا ـْ َرضُمٍؾ ُِم قَم

ٌَو٦ًم ُُم١ْمُِمٜمَو٦ًم، وَمو٢مِْن يُمٜمْو٧َم شَموَرى َهوِذِه ُُم١ْمُِمٜمَو٦ًم َأقْمَتْ٘مُتَٝمو٤م؟، وَمَ٘مو٤مَل هَلَو٤م  َرؾُمقَل اهلل إِنَّ قَموكَمَّ َرىَم

ـَ َأنْ :))صووغم اهلل قمٚمٞمووف وآًمووف وصووحٌف وؾمووٚمؿ َرؾُمووقُل اهلل  ِدي َٓ َٓ اهلل َأَتْندد (( َٓ إَِفددَف إِ

ـَ َأِنِّ َرُشقُل اهللىَم٤مًَم٧ْم: َٟمَٕمْؿ ىَم٤مَل:)) ِدي َٓ دِث (( ىَم٤مًَم٧ْم: َٟمَٕموْؿ ىَمو٤مَل:))َأَتْن ًْ ِمَِْغ بِاْفَّض ْٗ َأُتد

َد اْدَْقِت  ًْ ا(( ىَم٤مًَم٧ْم: َٟمَٕمْؿ ىَم٤مَل:))َب َٓ َْ
 (( أظمرضمف اإلُم٤مم أخد. َأْظتِ

ِ ِد َأنَّ  ـِ اًمنمَّ ـْ َأيِب ؾَمَٚمَٛم٦َم قَم و٠َمَل  َوقَم ًَ ٌَو٦ًم ُُم١ْمُِمٜمَو٦ًم، وَم ُف َأْوَص٧ْم َأْن ُ ْٕمتِوَؼ قَمٜمَْٝمو٤م َرىَم ُأُمَّ

ـْ َذًمِوَؽ، وَمَ٘مو٤مَل: قِمٜمْوِدي ضَم٤مِرَ و٦ٌم صوغم اهلل قمٚمٞموف وآًموف وصوحٌف وؾموٚمؿ  َرؾُمقَل اهلل قَمو

داؾَمْقَداُء َأْو ُٟمقسمِٞم٦ٌَّم وَم٠َمقْمتُِ٘مَٝم٤م؟، وَمَ٘م٤مَل:)) ـْ ٤م:))(( وَموَدقَمْقهُت٤َم وَمَاو٤مَءْت، وَمَ٘مو٤مَل هَلَواْئدِت ِِبَ َمد

ِؽ  َٕا (( ىَم٤مًَم٧ْم: اهلل ، ىَم٤مَل:))َربُّ ـْ َأ صوغم اهلل قمٚمٞموف وآًموف  (( وَمَ٘م٤مًَم٧ْم: َأْٟم٧َم َرؾُمقُل اهللَم

ِمَْةٌ ىَم٤مَل:))وصحٌف وؾمٚمؿ  ْٗ ا َؾَِ٘نَا ُم َٓ َْ
 (( أظمرضمف اإلُم٤مم أخد.َأْظتِ

٤م ومٝمذه اًمروا ٦م يمٚمٝم٤م خم٤مًمٗم٦م ذم ًمٗمٔمٝم٤م ًمٚمٗمظ )أ ـ اهلل(، واعمقاومؼ هل٤م ُمٜمٝمو٤م ومٝموق أهنو

صوغم اهلل قمٚمٞموف  أؿم٤مرت وم٘مط ومل شمتٙمٚمؿ، ومَ ذم هوذه اًمروا و٤مت هوق اًمّموحٞمح: ٕٟموف

قمٚمٛمٜم٤م أن اًمدظمقل إمم اإلؾموالم سمو٤مإل َن سمو٤مهلل شمٕمو٤ممم وسموف صوغم وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ 

 قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وسمِمٝم٤مدة أن ٓ إًمف إٓ اهلل وأن حمٛمدًا رؾمقل اهلل، وًمٞمس سم٤مقمت٘م٤مد أن اهلل 
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ذم اًمًَء، وًمذًمؽ ًمق اقمت٘مد اًمٙم٤مومر أن اهلل ذم اًمًَء مل  ٙمـ ُم١مُمٜم٤م، وإمم هوذا ذهو٥م 

أهؾ اًمٕمٚمؿ مم٤م  دل قمغم أن هذه اًمروا ٦م أي: روا ٦م )أ وـ اهلل( ومٞمٝمو٤م اووٓمراب: وإٓ 

اهلل ذم اًمًوَء، ٟمٕموؿ، ًموق يمو٤من قم٤مُمٞمو٤ًم ٓ  ٗم٘موف ًمٙم٤من ُمـ اإل وَن أن  ٕمت٘مود اًمٙمو٤مومر أن 

ُمٕمٜموك اًمتاًووٞمؿ.. ُأيمتٗمول سمووذًمؽ ُمٜمووف يموَ ذم طموود ٨م اجل٤مر وو٦م، ىمو٤مل قمٛموودة احلٗموو٤مظ 

احل٤مومظ اسمـ طمار اًمٕمً٘مالا ذم )ومتح اًم٤ٌمري(:   )وًمق ىم٤مل ُمـ  ٜم٥ًم إمم اًمتاًوٞمؿ 

٤م ٓ ُمـ اًمٞمٝمقد ٓ اًمف إٓ اًمذي ذم اًمًوَء.. مل  ٙموـ ُم١مُمٜمو٤م يموذًمؽ، إٓ إن يمو٤من قم٤مُمٞمو

 ٗم٘مف ُمٕمٜمك اًمتاًٞمؿ، ومٞمٙمتٗمك ُمٜمف سمذًمؽ يمَ ذم ىمّم٦م اجل٤مر ٦م اًمتل ؾم٠مهل٤م اًمٜمٌول صوغم 

اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ أٟم٧م ُم١مُمٜمو٦م ىم٤مًمو٧م: ٟمٕموؿ ىمو٤مل: ومو٠م ـ اهلل ىم٤مًمو٧م: ذم اًمًوَء، وم٘مو٤مل: 

 (1)اقمت٘مٝم٤م وم٢مهن٤م ُم١مُمٜم٦م( اهو.

ومٞمدل يمالم احل٤مومظ قمغم أن ىمقل )أ ـ اهلل( حمٛمقل قمغم أن اجل٤مر ٦م يم٤مٟمو٧م قم٤مُمٞمَّو٦م 

  شمٗم٘مف ُمٕمٜمك  اًمتاًٞمؿ، وإٓ وم٤مقمت٘مو٤مد  أن اهلل ذم  اًمًوَء ٓ   ٌو٧م  إ َٟمو٤م وٓ  ٜمٗمول ٓ

رشيموو٤ًم، وىموود يموو٤من ومرقمووقن  ٕمت٘موود أن اهلل ذم اًمًووَء ومٙموو٤من ُمووـ أهووؾ هووذا آقمت٘موو٤مد 

ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ گ  گ  چ اًم٤ٌمـمووؾ، ىموو٤مل شمٕموو٤ممم: 

، {١٤ – ١٢}غوووووووا ز   چڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ ں

٤مل اعمْل٤مًمػ إن ومرقمقن مل  ٕمت٘مد ذًموؽ، ويموّذب سم٤مقمت٘مو٤مد أٟموف شمٕمو٤ممم ذم اًمًوَء ورسمَ ىم

سْمُتؿ أٟمتؿ، واًمدًمٞمؾ قمغم ذًموؽ ىمقًموف ، ومو٤مجلقاب چڱ  ڱ  ںچ  ُم ؾ ُم٤م يمذَّ

 قمغم ذًمؽ أن ُمراده يم٤مذسم٤م ذم وضمقد إًمف همػمي، أُم٤م آقمت٘م٤مد إول ومٝمق ُمقضمقد ًمد ف 

                                                 

 (.13/413ًمٌْل٤مري )ـمٌٕم٦م اعمٙمت٥م اجل٤مُمٕمل احلد ٨م(  )ومتح اًم٤ٌمري رشح صحٞمح ا (1)
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أي أٟمف  ٕمت٘مد أن اهلل ًمق يم٤من ُمقضمقدًا وم٢مٟموف ؾموٞمٙمقن ذم اًمًوَء، ًمٙمٜموف ُمٙموذب أصوال 

ڃ ڃ ڃ چ چ  چ  چ سمقضمقده سمدًمٞمؾ ىمقًموف شمٕمو٤ممم ذم أ و٦م إظمورى:

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  

 .{١٢}انقصص   چژ       ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  

ذم روا و٦م صغم اهلل قمٚمٞموف وآًموف وصوحٌف وؾموٚمؿ  وىمد سملمَّ أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمٕمٜمك ىمقًمف 

)أ ـ اهلل(،  وم٘م٤مل اًمِمٞمخ أسمق حمٛمد حمٛمقد سمـ أخود سموـ ُمقؾموك سموـ أخود سموـ طمًولم 

هو( ذم رشطمف ًمًٜمـ أيب داود قمٜمد 855اًمٖمٞمت٤مسمك احلٜمٗمل سمدر اًمد ـ اًمٕمٞمٜمك )اعمتقرم : 

أي: وم٘موو٤مل  اًمٜمٌوول صووغم  اهلل قمٚمٞمووف وآًمووف  "هللُ وم٘موو٤مَل: أ ووـ ا "ذيموور  احلوود ٨م:) ىمقًمووف: 

صغم اهلل قمٚمٞموف وآًموف وصوحٌف وؾموٚمؿ  وصحٌف وؾمٚمؿ ؾم٤م اَل قمٜمٝم٤م: أ ـ اهلل؟ إٟمَ أراد

ٌَٝمو٤م سموَ  ٗمٝموؿ ىمّموده٤م: إذ ُموـ قمالُمو٤مت  أن َ تٓمٚم٥َم دًمٞماَل قموغم أهنو٤م ُُمقطمودة، ومْل٤مـم

تول شمٕمٌوُد اعمقطمد ـ: اًمتقضمُف إمم اًمًَء قمٜمد اًمدقم٤مء وـمٚم٥م احلوقا ٩م: ٕن اًمٕمورب اًم

صوغم اهلل قمٚمٞموف  إصٜم٤مَم شمٓمٚم٥م طمقا اٝم٤م ُمـ إصٜم٤مم، واًمٕماؿ ُمـ اًمٜمػمان، ومو٠مرادَ 

اًمٙمِمَػ قمـ ُُمٕمت٘مده٤م هؾ هل ُمـ مجٚم٦م ُمـ آُمـ؟ وم٠مؿم٤مرت إمم وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ 

 "أ وـ  "اًمًَء، وهل اجلٝم٦م اعم٘مّمقدة قمٜمد اعمقطمد ـ. وىمٞمؾ: إٟموَ َوضْموُف اًمًو١ماِل سموو 

ضمالل اًم٤ٌمري، وإؿم٤مرهت٤م إمم اًمًَء إظمٌو٤مر قموـ ضمالًمتوف  ه٤مهٜم٤م ؾُم١مال قمَ َ ٕمت٘مُده ُمـ

شمٕم٤ممم ذم ٟمٗمًٝم٤م، واًمًوَء ىمٌٚمو٦م اًموداقملم يموَ أن اًمٙمٕمٌو٦م ىمٌٚمو٦م اعمّموٚملم، ومٙموَ مل َ ودل 

اؾمت٘م٤ٌمُل اًمٙمٕم٦ٌم قمغم أن اهلل ضمٚم٧م ىمدرشمف ومٞمٝم٤م، مل  ودل اًمتقضموف إمم اًمًوَء واإلؿمو٤مرة 

 قمغم أن اهلل قَمزَّ وضَمؾَّ ومٞمف( اهو.
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وىم٤مل اإلُم٤مم أسمق اًمقًمٞمد اًمٌو٤مضمل ذم )اعمٜمت٘موك رشح اعمقـمو٠م(:) َوىَمْقًُموُف : ًمِْٚمَا٤مِرَ و٦ِم 

َٝم٤م شُمِر ُد َوْصوَٗمُف سمِو٤مًْمُٕمُٚمّق،ِ َوسمِوَذًمَِؽ   ًَمَٕمٚمَّ
ِ
ء ََ ًَّ ـَ اهلل ؟ وَمَ٘م٤مًَم٧ْم : ذِم اًم ـْ َأْ  ُ قَصوُػ يُموؾ( َُمو

ومِِف( اهو.  سمَِٛمْٕمٜمَك قُمُٚمقِّ طَم٤مًمِِف َوِروْمَٕمتِِف َورَشَ
ِ
ء ََ ًَّ  ؿَم٠ْمُٟمُف اًْمُٕمُٚمّقُ، وَمُٞمَ٘م٤مُل َُمَٙم٤مُن وُماَلِن ذِم اًم

ـَ   وىموو٤مل اإلُموو٤مم اًمًووٞمقـمل ذم رشطمووف ًمًووٜمـ أيب داود قمٜموود رشح احلوود ٨م: )َأْ وو

ووف  ُٝمووقَن  إمَِم اهللِ  شَمَٕموو٤ممَم، َوىَمْقهلَوو٤م: )ذِم  اهلل(، ىِمٞمووَؾ َُمْٕمٜمَوو٤مُه: ذِم َأيِّ  ضِمَٝموو٦م َ َتَقضمَّ اعْمَُتَقضمِّ

ف سمُِقضُموقِدِه شَمَٕمو٤ممَم  ُٝمقَن َواعْمَْٓمُٚمقب َُمْٕمِروَم٦م َأْن شَمْٕمؽَمِ ء َ َتَقضمَّ ََ ًَّ ء(، َأْي: ذِم ضِمَٝم٦م اًم ََ ًَّ اًم

َٝم٦م َوىِمٞمَؾ اًمتَّْٗمِق ض َأؾْمَٚمُؿ( اهو. ٤ٌَمت اجْلِ  َٓ إصِْم

زيمر ٤م حيٞمك سمـ رشف اًمٜمقوي ذم رشطموف ًمّموحٞمح  وىم٤مل اإلُم٤مم حمٞمل اًمد ـ أسمق

 اإلُم٤مم ُمًٚمؿ ُمٌٞمٜم٤ًم ُمٕمٜمك اًمروا و٦م وُمٜمزهو٤ًم ًمٚمحوؼ شمٕمو٤ممم قموـ اعمٙمو٤من واجلٝمو٦م:) ىَمْقًموف

ـْ َأَٟمو٤م ؟ صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾموٚمؿ  ء ىَمو٤مَل : َُمو ََ و ًَّ ـَ اهللَّ ؟ ىَم٤مًَمو٧ْم ذِم اًم : ) َأْ و

٤َم ُُم١ْمُِمٜم٦َم (.ىَم٤مًَم٧ْم : َأْٟم٧َم َرؾُمقل اهللَّ ىَم٤مَل : َأقْمتِ٘مْ   َٝم٤م وَم٢مهِنَّ

ات ذِم  َم ِذيْمرمَهو٤م َُمورَّ ٤ٌَمِن شَمَ٘مودَّ وَٗم٤مت ، َوومِٞمَٝمو٤م َُموْذَه ـْ َأطَم٤مِد ٨م اًمّمِّ َهَذا احْلَِد ٨م ُِم

ن . ََ  يِمَت٤مب اإْلِ 

ـْ هَمػْم ظَموْقض ذِم َُمْٕمٜمَو٤مُه ، َُموَع اقِْمتَِ٘مو٤مد َأنَّ اهللَّ شَمَٕمو٤ممَم ًَموْٞمَس  َأَحدمَها  ن سمِِف ُِم ََ : اإْلِ 

ت اعْمَْْلُٚمقىَم٤مت .يَمٛمِ  ََ ـْ ؾِم ء َوشَمٜمِْزهيف قَم  ْ ِٚمِف يَشْ

َذا ىَم٤مَل : يَم٤مَن اعْمَُراد اُِْمتَِح٤مهن٤َم ، َهوْؾ ِهوَل َوافَثاِِن   ـْ ىَم٤مَل هِبَ ََ َ ِٚمٞمؼ سمِِف ، وَمَٛم : شَم٠ْمِو ٚمف سمِ

٤مل ُهَق اهللَّ َوطْموده ، َوُهوَق  ر اًْمَٗمٕمَّ َدة شُمِ٘مّر سم٠َِمنَّ اخْل٤َمًمِؼ اعْمَُدسمِّ اقِمل ُُمَقطمِّ وِذي إَِذا َدقَمو٤مُه اًمودَّ اًمَّ

ُف ُُمٜمَْحٍِم ذِم  َٟمَّ ِٕ ٦ٌَم ؟ َوًَمْٞمَس َذًمَِؽ :  ٌََؾ اًْمَٙمْٕم ََ إَِذا َصغمَّ اعْمَُّمكمِّ اؾِْمَتْ٘م ء يَم ََ ًَّ ٌََؾ اًم  اؾِْمَتْ٘م
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 ََ ًَّ َنَّ اًم ِٕ ٦ٌَم ، سَمْؾ َذًمَِؽ  ا ذِم ضِمَٝم٦م اًْمَٙمْٕم ُف ًَمْٞمَس ُُمٜمَْحٍِمً ََ َأٟمَّ اقِملمَ  ء يَم ٌَْٚم٦م اًمدَّ ء ىِم ََ ًَّ ََ اًم ، يَم

تِول سَمولْم  ـَ ًمأِْلَْوصَمو٤مِن اًمَّ َْوصَمو٤من اًْمَٕم٤مسمِوِد  ْٕ ٌَوَدة ا ـْ قَم ٌَْٚمو٦م اعْمَُّموٚمِّلَم ، َأْو ِهوَل ُِمو ٦ٌَم ىِم َأنَّ اًْمَٙمْٕم

 ََّ و٧ْم قَم٤مسمِوَدة ًمأِْلَْوصَمو٤مِن . ىَمو٤مَل َأْ ِدهيْؿ ، وَمَٚم ًَ وَدة َوًَمْٞم َو٤م ُُمَقطمِّ ء ، قَمِٚموَؿ َأهنَّ ََ ًَّ ىَم٤مًَم٧ْم : ذِم اًم

صمٝمْؿ َوُُمووَتَٙمٚمِّٛمٝمْؿ  ٌَوو٦م وَمِ٘مووٞمٝمٝمْؿ َوحُمَوودِّ
ووِٚمِٛملَم ىَم٤مـمِ ًْ َٓ ظِموواَلف سَموولْم اعْمُ اًْمَ٘موو٤ميِض قِمَٞموو٤مض : 

ء يَمَ٘مْقًمِوِف شَمَٕمو٤ممَم : َوُٟمٔم٤َّمرهْؿ َوُُمَ٘مٚمِّدهْؿ َأنَّ اًمٔمََّقاِهر اًْموَقاِرَدة سمِوذِ  ََ و ًَّ            يْمِر اهللَّ شَمَٕمو٤ممَم ذِم اًم

ووو٧ْم قَموووغَم  {٣٢}انًهووو    چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ چ  ًَ َوَٟمْحوووقه ًَمْٞم

 َٓ ِد ود َو ْ ََ ـْ هَموػْم  ٤ٌَمِت ضِمَٝم٦م وَمْقق ُِمو ـْ ىَم٤مَل سم٢ِمصِْم ًَم٦م قِمٜمْد مَجِٞمٕمٝمْؿ ، وَمَٛم فَم٤مِهرَه٤م ، سَمْؾ ُُمَت٠َموَّ

ـْ  ء ، شَمْٙمِٞمٞمػ ُِم ََ و ًَّ ء ، َأْي : قَموغَم اًم ََ و ًَّ َل : ذِم اًم ِٛمولَم شَمو٠َموَّ صملَِم َواًْمُٗمَ٘مَٝمو٤مء َواعْمَُتَٙمٚمِّ اعْمَُحودِّ

ِٛمولَم َوَأْصوَح٤مب اًمتَّٜمِْز وف سمِٜمَْٗموِل احْلَوّد َواؾْموتَِح٤مًَم٦م  و٤مء اًمٜم(ٔمَّو٤مر َواعْمَُتَٙمٚمِّ ـْ َدمْهَ ـْ ىَم٤مَل ُِمو َوَُم

ٌَْح٤مٟمف َوشَمَٕم٤ممَم شمَ  َٝم٦م ذِم طَمّ٘مف ؾُم ٥ِم ُُمْ٘مَتَْم٤مَه٤م ، َوَذيَموَر َٟمْحوق َُمو٤م اجْلِ ًَ ًُمقَه٤م شَم٠ْمِو اَلت سمَِح ٠َموَّ

وٜم٦َّم َوَأحْلَوَؼ يُمّٚمٝموْؿ قَموغَم ُوضُموقب  )ً ِذي مَجََع َأْهؾ اًم ٌََؼ . ىَم٤مَل : َوَ ٤م ًَمْٞم٧َم ؿِمْٕمِري َُم٤م اًمَّ ؾَم

ػَمِة اًْمَٕم٘مْ  ََ ُأُِمُروا ، َوؾَمَٙمُتقا حِلِ ات يَم ـْ اًْمِٗمْٙمر ذِم اًمذَّ ٤مك قَم ًَ ُْم ِر ؿ اإْلِ ْ ََ َٗمُ٘مقا قَمغَم  ؾ ، َواشمَّ

وو٤ميمٝمْؿ هَمووػْم ؿَموو٤مّك ذِم اًْمُقضُمووقد  ًَ ـْ ُوىُمووقومٝمْؿ َوإُِْم اًمتَّْٙمِٞمٞمووػ َواًمتَِّْمووِٙمٞمؾ ، َوَأنَّ َذًمِووَؽ ُِموو

ٌَو٤مِت  و٤مَُمَح سَمْٕمْموٝمْؿ سم٢ِمصِْم ًَ َواعْمَْقضُمقَدة ، َوهَمػْم ىَم٤مِدح ذِم اًمتَّْقطِمٞمد ، سَمْؾ ُهَق طَمِ٘مٞمَ٘متف ، صُمؿَّ شَم

َٝم٦م ظَم٤مؿِمٞمً  َٝمو٤مت وَموْرق ؟ اجْلِ ٌَو٤مت اجْلِ ٤مُُمح ، َوَهْؾ سَمولْم اًمتَّْٙمِٞمٞموػ َوإصِْم ًَ ـْ ُِمْ ؾ َهَذا اًمتَّ ٤م ُِم

ُف اؾِْمَتَقى قَمغَم  اًْمَٕموْرش  ٤ٌَمده ، َوَأٟمَّ ُف اًْمَ٘م٤مِهر وَمْقق  قِم ـْ َأٟمَّ ع ُِم ْ ـْ إـِْماَلق َُم٤م َأـْمَٚمَ٘مُف اًمنمَّ ًَمِٙم

َ ٦ِم اجْل٤َمُِمَٕم٦م  ًمِٚمتَّٜمْزِ  ْٔ ؽ سم٤ِم )ً َٓ َ ِّمّح ذِم اعْمَْٕمُ٘مقل هَمػْمه ، َوُهَق ، َُمَع  اًمتََّٛم ِذي  ّ اًمَّ   ِف اًْمُٙمكمِّ
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َ٘موُف اهلُل شَمَٕمو٤ممَم ،  {٣٣}انشىري   چٺ  ٿ        ٿچ ىَمْقًمف شَمَٕم٤ممَم :  ـْ َوومَّ َو
قِمّْمَٛم٦م عمِ

 َذا يَماَلم اًْمَ٘م٤ميِض َرِخَُف اهلُل شَمَٕم٤ممَم( اهو.َوهَ 

ورسمَ اؾمتدل ُموـ  ٕمت٘مود هوذا آقمت٘مو٤مد اًم٤ٌمـموؾ سموٌٕمض أ و٤مت اًمتول مل  ٗمٝموَ، 

، يموَ شم٘مودم ذم {٣٢}انًهو     چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ چ يم٘مقًمف شمٕم٤ممم 

 يمالم اإلُم٤مم اًمٜمقوي، وًمٌٞم٤من ذًمؽ ٟمقرد ُم٤م ذيمره أهؾ اًمتٗمًػم اعمتْلّمّمولم ذم هوذا

 اًمٗمـ ُمـ رشح ًمم ٦م ًمٞمتٌلم اعمٕمٜمك اًمّمحٞمح وشمٜماكم ؾمح٤مسم٦م اًمقهؿ:

ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمنمسمٞمٜمل ذم شمٗمًػمه )اًمناج اعمٜمػم( قمٜمد ذيمر أ و٦م: وىمقًموف شمٕمو٤ممم: 

 ومٞمف وضمقه: {٣٢}انًه    چڄ  ڃ  ڃ    چ

: ُمووـ ُمٚمٙمقشمووف ذم اًمًووَء ٕهنوو٤م ُمًووٙمـ ُمال ٙمتووف وصمووؿ قمرؿمووف ويمرؾمووٞمف أحدددها

 ل ىمْم٤م ٤مه ويمتٌف وأواُمره وٟمقاهٞمف.واًمٚمقح اعمحٗمقظ، وُمٜمٝم٤م  ٜمز

 : أن ذًمؽ قمغم طمذف ُمْم٤مف، أي: أأُمٜمتؿ ظم٤مًمؼ ُمـ ذم اًمًَء.وافثاِن

ہ  ہ  ہ     چ : أن ذم سمٛمٕمٜمك قمغم، أي: قموغم اًمًوَء، يم٘مقًموف: وافثافث

أي: قمغم ضمذوع  اًمٜمْلؾ وإٟمَ  اطمت٤مج اًم٘م٤م ؾ هبذ ـ اًموقضمٝملم إمم  {٤٣}طه   چھ

اًم٤ٌمري شمٕم٤ممم ؿم٠مٟمف وهوق اًمٔمو٤مهر وصمٌو٧م سم٤مًمودًمٞمؾ ذًمؽ ٕٟمف اقمت٘مد أن ُمـ واىمٕم٦م قمغم 

اًم٘مٓمٕمل أٟمف ًمٞمس سمٛمتحٞمز ًموئال  ٚموزم اًمتاًوٞمؿ، وٓ طم٤مضمو٦م إمم ذًموؽ، ومو٢من ُموـ هٜمو٤م 

 اعمراد هب٤م اعمال ٙم٦م ؾمٙم٤من اًمًَء وهؿ اًمذ ـ  تقًمقن اًمرخ٦م واًمٜم٘مٛم٦م.

: أهنؿ ظمقـمٌقا سمذًمؽ قمغم اقمت٘مو٤مدهؿ ومو٢من اًم٘موقم يمو٤مٟمقا جمًوٛم٦م ُمِموٌٝم٦م وافرابع

 وم٘مٞمؾ  ،ء، وأن اًمرخ٦م واًمٕمذاب ٟم٤مزٓن ُمٜمف، ويم٤مٟمقا  دقمقٟمف ُمـ ضمٝمتٝم٤موأٟمف ذم اًمًَ
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أي: ُمـ شمزقمٛمقن أٟمف ذم اًمًوَء. ىمو٤مل  چڄ  ڃ  ڃ    چهلؿ قمغم طم٥ًم اقمت٘م٤مدهؿ: 

راؤهو٤م قموغم فم٤مهرهو٤م سم٢ممجو٤مع اعمًوٚمٛملم، ّٕن ذًموؽ اًمرازي: هذه أ و٦م ٓ  ٛمٙموـ إضم

 ٘متيض إطم٤مـم٦م اًمًَء سمف ُمـ مجٞمع اجلقاٟم٥م ومٞمٙمقن أصوٖمر ُمٜمٝمو٤م واًمٕمورش أيموؼم ُموـ 

اًمًَء سمٙم ػم ومٞمٙمقن طم٘مػمًا سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اًمٕمورش وهوق سم٤مـموؾ سم٤مٓشمٗمو٤مق: وٕٟموف شمٕمو٤ممم 

، ومٚموق يمو٤من ومٞمٝمو٤م ًمٙمو٤من ُم٤مًمٙمو٤ًم ًمٜمٗمًوف {٣٦ }األَاواو   چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  ىم٤مل:

وم٤معمٕمٜمك: أُم٤م ُمـ ذم اًمًَء قمذاسمف، وإُم٤م إن ذًمؽ سمح٥ًم ُمو٤م يم٤مٟمو٧م اًمٕمورب شمٕمت٘موده، 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ وأُم٤م ُمـ ذم اًمًَء ؾمٚمٓم٤مٟمف وُمٚمٙمف وىمدرشموف يموَ ىمو٤مل شمٕمو٤ممم: 

وم٢من اًمٌمء اًمقاطمد ٓ  ٙموقن دومٕمو٦م ذم ُمٙمو٤مٟملم، واًمٖمورض   {١}األَاواو    چڃ  ڃ

رشموف، واعموراد اعمٚموؽ اعمقيموؾ ُمـ ذيمر اًمًَء شمٗمْلٞمؿ ؾمٚمٓم٤من اهلل ؾموٌح٤مٟمف وشمٕمٔموٞمؿ ىمد

 سم٤مًمٕمذاب وهق ضمؼم ؾ قمٚمٞمف اًمًالم( اهو.

وىم٤مل اإلُم٤مم اعمووٗمنِّ اًمٗمْلور اًمورازي ذم شمٗمًوػمه )ُمٗمو٤مشمح اًمٖمٞمو٥م( أو )اًمتٗمًوػم 

اًمٙمٌػم( قمٜمد ذيمور أ و٦م: )واقمٚموؿ أن اعمِموٌٝم٦م اطمتاوقا قموغم إصمٌو٤مت اعمٙمو٤من هلل شمٕمو٤ممم 

ٓ  ٛمٙموـ إضمراؤهو٤م قموغم  ، واجلوقاب قمٜموف أن هوذه أ و٦م چڄ  ڃ  ڃ    چسم٘مقًمف : 

فم٤مهره٤م سم٤مشمٗم٤مق اعمًٚمٛملم ، ٕن يمقٟمف ذم اًمًوَء  ٘متوويض يموقن اًمًوَء حمٞمٓمو٤ًم سموف ُموـ 

مجٞمع اجلقاٟم٥م ، ومٞمٙمقن أصٖمر ُمـ اًمًَء ، واًمًَء أصٖمر ُمـ اًمٕمرش سمٙم ػم ، ومٞمٚمزم 

أن  ٙمقن اهلل شمٕم٤ممم ؿمٞمئ٤ًم طم٘مػمًا سم٤مًمٜمًو٦ٌم إمم اًمٕمورش ، وذًموؽ سم٤مشمٗمو٤مق أهوؾ اإلؾموالم 

 ،  {٣٦}األَااو   چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  چ  چچ ٟمف شمٕم٤ممم ىم٤مل : حم٤مل ، وٕ

 



 

  ُْدُرْوِس افَتْقِحٔد اِب تَ ُِ د فِ يْ دِ افَِض  ُح افَؼ 
 

74 

................................................................................... 

اًمنمح 

ومٚمق يم٤من اهلل ذم اًمًَء ًمقضم٥م أن  ٙمقن ُم٤مًمٙم٤ًم ًمٜمٗمًوف وهوذا حمو٤مل ، ومٕمٚمٛمٜمو٤م أن هوذه 

 مم اًمت٠مو ؾ ، صمؿ ومٞمف وضمقه :أ ٦م جي٥م رصومٝم٤م قمـ فم٤مهره٤م إ

: مل ٓ جيقز أن  ٙمقن شم٘مد ر أ ٦م : أأُمٜمتؿ ُمـ ذم اًمًَء قمذاسموف، وذًموؽ   أحدها 

ٕن  قم٤مدة اهلل شمٕم٤ممم  ضم٤مر ٦م ، سم٠مٟمف  إٟمَ   ٜمزل  اًمٌالء  قمغم ُمـ  ٙمٗمر سم٤مهلل و ٕمّموٞمف ُموـ 

 اًمًَء، وم٤مًمًَء ُمقوع قمذاسمف شمٕم٤ممم ، يمَ أٟمف ُمقوع ٟمزول رختف وٟمٕمٛمتف.

: ىم٤مل أسمق ُمًٚمؿ : يم٤مٟم٧م اًمٕمرب ُم٘مر ـ سمقضمقد اإلًمف ، ًمٙمٜمٝمؿ يم٤مٟمقا  إٔٓاوث 

 ٕمت٘مدون أٟمف ذم اًمًَء قمغم وومؼ ىمقل اعمِمٌٝم٦م ، ومٙم٠مٟمف شمٕم٤ممم ىم٤مل هلؿ : أشم٠مُمٜمقن ُمـ ىمد 

 أىمررشمؿ سم٠مٟمف ذم اًمًَء ، واقمؽمومتؿ ًمف سم٤مًم٘مدرة قمغم ُم٤م  ِم٤مء أن خيًػ سمٙمؿ إرض.

ء ؾمٚمٓم٤مٟمف وُمٚمٙمف وىمدرشمف ، واًمٖمرض ُمـ : شم٘مد ر أ ٦م : ُمـ ذم اًمًَ وثافثٓا 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ چذيمر اًمًَء شمٗمْلٞمؿ ؾمٚمٓم٤من اهلل وشمٕمٔمٞمؿ ىمدرشمف ، يمَ ىم٤مل : 

، وم٢من اًمٌمء اًمقاطمد ٓ  ٙمقن دومٕم٦م واطمدة ذم ُمٙم٤مٟملم ، ومقضم٥م {١}األَااو   چڃ

أن  ٙمقن اعمراد ُمـ يمقٟمف ذم اًمًٛمقات وذم إرض ٟمٗم٤مذ أُمره وىمدرشمف ، وضمر ٤من 

 وذم إرض ، ومٙمذا هٝمٜم٤م. ُمِمٞمئتف ذم اًمًٛمقات

اعمٚموؽ اعمقيموؾ  چڄ  ڃ  ڃ    چ: مل ٓ جيقز أن  ٙموقن اعموراد سم٘مقًموف :  ورابًٓا 

سم٤مًمٕمذاب ، وهوق ضمؼم وؾ قمٚمٞموف اًمًوالم ، واعمٕمٜموك أن خيًوػ هبوؿ إرض سمو٠مُمر اهلل 

 وإذٟمف( اهو.

وٜمِل ذم شمٗمًوػمه )اًمٌحور  ًَ وىم٤مل اإلُم٤مم اًمٕم٤مرف سم٤مهلل أخد سمـ حمٛمد سمـ قماٞم٦ٌم احلَ

 ُمـ  چڃ             ڃ         ڄ      ڄ چ ذيمر أ ٦م:)   اًم٘مرآن اعماٞمد( قمٜمد ذم شمٗمًػم    داعمد
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 ُمٚمٙمقشمف وأهار ذاشمف ، وقمؼّم هب٤م: ٕهن٤م ُمٜمزل ىمْم٤م ٤مه ، وشمدسمػماشمف ووطمٞموف ، وُمًوٙمـ

ُمال ٙمتووف وأواُمووره وٟمقاهٞمووف ، ومٙمووؾ ُموو٤م  ٔمٝموور ذم إرض إٟمووَ  ٘ميضوو سمووف ذم اًمًووَء ، 

وطمٞمٜمئذ  ؼمز ، ومٙم٠مٟمف ىم٤مل : أأُِمٜمتؿ ظم٤مًمؼ اًمًٛمقات؟ وىم٤مل اًمٚما٤م ل : يمؾ يشء قموال 

ومٝمق ؾمَء ، وؾمَء اًمٌٞم٧م : ؾم٘مٗمف، وًمٞمس اعم٘مّمقد ذم أ ٦م ؾموَء اًمودٟمٞم٤م: وٓ همػمهو٤م 

أأُِمٜمتؿ َُمـ ذم اًمٕمٚموق ، وهوق قمٚموق اجلوالل ، وًموٞمس ُمـ اًمًٌع اًمٓم٤ٌمق ، وإٟمَ اعمٕمٜمك : 

ا يمٌوػمًا(  يمقن اهلل ذم ؾمَء احلقادث ُمـ صوٗم٤مت اًمٙموَل ، شمٕمو٤ممم اهلل قموـ ذًموؽ قمٚموقا

 اهو.

ومتٌلم ُمـ يمؾ ذًمؽ سمٓمالن هذه اًمٕم٘مٞمدة اًمٗم٤مؾمدة، وأن اهلل شمٕم٤ممم ٓ حيؾ ذم ُمٙم٤من 

اًمتٕمٔموٞمؿ يمقصوٗمف  وٓ حيق ف اعمٙم٤من وٓ اًمزُمو٤من، وٓ  قصوػ سم٤مجلٝمو٦م إٓ ُموـ سمو٤مب

سم٤مًمٕمٚمق اعمٕمٜموقي، ىمو٤مل احلو٤مومظ اسموـ طماور ذم )اًمٗموتح(:) ٓ  ٚموزم ُموـ  يموقن  ضمٝمتول  

اًمٕمٚمق  واًمًٗمؾ  حم٤مل  قمغم  اهلل  أن  ٓ  قصػ  سم٤مًمٕمٚمق: ٕن وصٗمف سم٤مًمٕمٚمق ُمـ ضمٝمو٦م 

 اعمٕمٜمك، واعمًتحٞمؾ يمقن ذًمؽ ُمـ ضمٝم٦م احلس( اهو.

 :ٚفائد 

 وهل: ,ذاهبأختِػ أهؾ افًِؿ ِف افقجقد ظذ ثَلثة م

: ُمووذه٥م اإلُموو٤مم إؿمووٕمري وهووق: )اًمقضمووقد قموولم اعمقضمووقد(، واظمتٚمووػ إول

 اًمٕمٚمَء ذم ومٝمؿ هذه اًمٕم٤ٌمرة:

                                                 

 (.6/264)اًمٌحر اعمد د ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن اعماٞمد( َ٘مٞمؼ سم٤ًمم حمٛمد سم٤مرود ) (1)

 (.6/146)ومتح اًم٤ٌمري( ) (2)
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 ُمٌح: ومٛمٜمٝمؿ ُمـ أسم٘م٤مه٤م قمغم فم٤مهره٤م، وقمٚمٞمف  ٙموقن ذم قمودِّ اًمقضموقد صوٗم٦م شمًو٤م

ٕٟمف  ٘مع صٗم٦م ذم جمورد اًمٚمٗموظ وم٘موط، يمو٠من ٟم٘موقل )اهلل ُمقضموقد(، أو )ذات اهلل 

ُمقضمووقدة(، وم٤مًمّمووٗم٦م ذم جموورد اًمٚمٗمووظ: وإٓ وموو٤مًمقضمقد قموولم اعمقضمووقد، ٓ صووٗم٦م 

 ىم٤م ٛم٦م هب٤م.

  وذهوو٥م آظموورون، يم٤مًمًووٕمد وأُم ٤مًمووف ُمووـ اعمح٘م٘موولم إمم شم٠مو ووؾ قمٌوو٤مرة اإلُموو٤مم

اعموراد أٟموف ًموٞمس زا ودًا قموغم إؿمٕمري وم٘م٤مًمقا: ًمٞمس اعموراد اًمٕمٞمٜمّٞمو٦م طم٘مٞم٘مو٦م: سموؾ 

اًمذات ذم اخل٤مرج سمحٞم٨م شمّمح رؤ تف، ومال  ٜم٤مذم أٟمف أُمر اقمتٌو٤مري، وهوق احلوؼ 

اًمذي ٓ حمٞمص قمٜمف، وقمٚمٞموف وموال  ٙموقن ذم قمودِّ اًمقضموقد  صوٗم٦م  شمًو٤مُمح: ٕن  

 اًمّمٗم٦م   ٙمٗمل ومٞمٝم٤م  ُمٖم٤م رة اعمقصقف وإن مل شمٙمـ زا دة ذم اخل٤مرج.

هووق: أن اًمقضمووقد قموولم اعمقضمووقد ذم : ُمووـ اعمووذاه٥م، ُمووذه٥م احلٙمووَء، وافثدداِن

 اًم٘مد ؿ، وزا دة قمٚمٞمف ذم اعمٛمٙمـ احل٤مدث.

: ُمـ اعمذاه٥م، ُمذه٥م اًمورازي ومجٝموقر اعمتٙمٚمٛمولم، وهوق: أن اًمقضموقد افثافث

ومقا اًمقضموقد سم٠مٟموف:  همػم اعمقضمقد، رضورة ُمٖم٤م رة اًمّمٗم٦م ًمٚمٛمقصقف، وقمٚمٞمف وم٘مد قمرَّ

راد سمٙمقهن٤م طم٤مًٓ.. أهنو٤م احل٤مل اًمقاضم٥م ًمٚمذات ُم٤م داُم٧م اًمذات همػم ُمٕمٚمٚم٦م سمٕمٚم٦م، واعم

واؾمٓم٦م سملم اعمقضمقد واعمٕمدوم قمغم اًم٘مقل سم ٌقت اًمقاؾمٓم٦م اًمتل هل احلو٤مل، وُمٕمٜموك 

يمقهن٤م واضم٦ٌم ًمٚمذات ُم٤م داُم٧م اًمذات.. أهن٤م صم٤مسمتو٦م ًمٚموذات ُمودة دوام اًموذات، وقموغم 

 هذا وم٤مًمقضمقد إذًا زا دة قمغم اًمذات ىمد ٛم٦م يم٤مٟم٧م أو طم٤مدصم٦م: ٕٟمف أُمر اقمت٤ٌمري.
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اَػ:َوافَدفُِٔؾ  ًَ ڦ  ژَوؿقفف تًاػ:   [٠١إبراهٔؿ: ] ژڭ  ڭ  ۇ  ژ  َظَذ َذفَِؽ َؿْقُفُف َت

ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ   ٿ  ژ َوؿقفددف تًدداػ:  [٣احلديددد: ]  ژ ڦ  ڦ  ڦ  ڄ

 [٦ادجادفة: ] ژ ٿ    ٹ  ٹ    ٹ  ٹ      ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ   ڦ   ڄ   ڄ  ڄ  ڄ
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 -)احلو٤مل( أي: سمٙمٚمٛمو٦م –٦م )احل٤مل( اًمقضمف وآقمتٌو٤مر، وهبو٤م واعم٘مّمقد ُمـ يمٚمٛم

ظمرج صٗم٤مت اعمٕمو٤ما واًمّموٗم٤مت اًمًوٚمٌٞم٦م، إذ )احلو٤مل( ًموف صمٌوقت ذم ٟمٗمًوف، ًمٙمٜموف مل 

  ّمؾ عمرشم٦ٌم اًمقضمقد، يمَ ىم٤مل اإلُم٤مم اًم٤ٌمىمالا.

وود صٗم٦م اًمقضمقد صٗم٦م اًمٕمدم يمَ شم٘مدم، واعمراد هٜم٤م اًمْمد اًمٚمٖموقي يموَ شم٘مودم 

 ذيمر ذًمؽ ىمر ٤ًٌم.

 :الدلٗن العقم٘ عمٜ صفٛ الٕدٕد 

واًمدًمٞمؾ اًمٕم٘مكم قمغم صٗم٦م اًمقضمقد، أي:  ُمـ طمٞم٨م اإلدراك اًمٕم٘موكم هوق وضموقد 

هذه اعمْلٚمقىم٤مت احل٤مدصم٦م ذم هذا اًمقضمقد وهق اًمٕم٤ممَل، وم٤مًمٕمو٤ممل طمو٤مدث، ويموؾ طمو٤مدث 

جي٥م اومت٘م٤مره عمحدث: ٕٟمف ٓ  تّمقر ذم اًمٕم٘مؾ وضمقده ُمّمٜمققم٤ًم سمال ص٤مٟمع، ومقضم٥م 

مم اعمحدث وهوق اهلل شمٕمو٤ممم، ويموؾ ُموـ وضمو٥م اومت٘مو٤مر اًمٕمو٤ممل إًمٞموف ومٝموق اومت٘م٤مر اًمٕم٤ممل إ

واضم٥م اًمقضمقد، ومقضم٥م وضمقد اهلل شمٕم٤ممم، وًمق مل  ٙمـ واضم٥م اًمقضمقد ًمٙم٤من ضمو٤م ز، 

 وًمق يم٤من ضم٤م ز اًمقضمقد عم٤م فمٝمرت إيمقان، يمٞمػ وىمد فمٝمرت؟.

 :الدلٗن الٍقم٘ عمٜ صفٛ الٕدٕد 

ڌ    ڎ  ڎ  چ ٤م: ىمقًمف شمٕم٤ممم: وإدًم٦م اًمٜم٘مٚمٞم٦م قمغم صٗم٦م اًمقضمقد يم ػمة، ومٛمٜمٝم

 ې             ې         ۉچ، وىمقًمف شمٕم٤ممم {٥٧}األعزاف   چژ          ژ       ڈ      ڈ

                                                 

 (.276-1/275قمقن اعمر د )اٟمٔمر:  (1)
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     ې   ېى  ى   ائ   ائەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئۆئ  ۈئ      ۈئ  

 ، وىمقًمف شمٕم٤ممم: {٣١}إبزاهيى   چڭ  ڭ  ۇ  چ ، وىمقًمف شمٕم٤ممم: {٦٧}انحشز   چېئ  

ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ   ٿ  ٿ    ٹ  ٹ    ٹ  ٹ      ڤ  ڤ    چ 

، وىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف {٤}انًجادنت   چڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ   ڦ   ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  

تفُ إن اهلل صإٌع ـَؾ صإوصحٌف وؾمٚمؿ: )) ًَ  (( أظمرضمف اًمٌْل٤مري.ٍع وصْ
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 َمـِعَيى الِقَدِو َوَدِلًُلُه
 

َٓ اْؾتَِتداَح فُِقُجدْقدِِه,  َٔتِدِف َو
ََوفِ ِٕ َٓ اْبتِدَداَف   , داَػ َؿدِدْيٌؿ َأَزِ,َل ًَ دَدِم: َأَن اهللَ َت

َِ َْك اف ًْ َم

ددَدِم احُلددُدْوُث, َؾاحُلدد َِ ٌة ِِف َحددؼِّ اهللِ بِِخددََلِف ؿِددَدِمَْا. َوِضدددُّ اف َِ ْٔ ٌة ُمِْضددَتِح ٍَ ُدْوُث ِصدد

اَػ. ًَ  َت

اًمنمح 
 

 وعٍٜ صفٛ القدً ٔدلٗمْ

وُمٕمٜمووك اًم٘موودم ذم طم٘مووف قمووز وضمووؾ: هوول ؾمووٚم٥م اًمٕموودم اًمًوو٤مسمؼ ًمقضمووقده: ٕن 

 .وضمقده شمٕم٤ممم ٓ أول ًمف

 وم٤مهلل شمٕم٤ممم ذم قماله ىمد ؿ أززم، ٓ اسمتداء ٕوًمٞمتف، وٓ اومتت٤مح ًمقضمقده.

طم٘موف شمٕمو٤ممم )اًم٘مودم اًموذايت( و)ُمودًمقهل٤م قمودُمل( أي: ُمودًمقل  واعمراد سم٤مًم٘مدم ذم

صٗم٦م اًم٘مدم اًمذايت: قم٤ٌمرة قمـ قمدم اومتت٤مح اًمقضمقد ذاشم٤ًم وصوٗم٤مشم٤ًم، وإن ؿموئ٧م ىمٚمو٧م: 

قمدم أوًمٞم٦م اًمقضمقد، أي: دوام اًمذات واًمّموٗم٤مت ُموـ إزل إمم إسمود، وهوق ًموٞمس 

٤مب، يموَ ذم ُمٕمٜمك وضمقد ٤ًم يمَ ذم صٗم٤مت اعمٕم٤ما، سمحٞم٨م متٙمـ رؤ تف ًمق أز وؾ احلاو

صٗم٦م اًمٕمٚمؿ واًم٘مدرة وهمػمه٤م ُموـ صوٗم٤مت اعمٕمو٤ما، وإن يمو٤من آشمّمو٤مف سموف طم٘مٞم٘مو٦م، 

 ًمٙمٜمف ًمٞمس ًمف َ٘مؼ ظم٤مرضمل.

أُم٤م اًم٘مدم ذم اعمْلٚمقىم٤مت وم٤معمراد سمف )اًم٘مدم اًمزُمٜمل( أي: اًمذي  ٜمِمئف ـمقل اعمدة، 

إذ اًم٘مد ؿ ُمـ اعمْلٚمقىمو٤مت ُمو٤م شمقاًمو٧م قموغم وضموقده إزُمٜمو٦م، ومٞم٘مو٤مل: يمتو٤مب ىمود ؿ، 

 ،{١١ي   } چۆئ                 ۇئ             ۇئ             وئ        چ:  شمٕم٤ممم  ىمقًمف ذم   ىمد ؿ، ويمَ  وسمٞم٧م

                                                 

 (.88(، واًمٌٞماقري )1/283قمقن اعمر د )اٟمٔمر:  (1)
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وىمود  ـمقل ُمدة اًمقضمقد، -ذم طمؼ احل٤مدث–واًمٕمرضمقن هق اًمٕمدق اًمٞم٤مسمس، وم٤مًم٘مدم 

طمدد اًمٗم٘مٝم٤مء ـمقل ُمدة اًمقضمقد سمًٜم٦م، ومال  ٘م٤مل ىمد ؿ عمـ مل  ٛمٙم٨م ؾمٜم٦م، وقمٚمٞموف ًموق 

 ىم٤مل ؾمٞمٌد: اًم٘مد ؿ ُمـ قمٌٞمدي طمر.. قُمتَِؼ ُمـ ُمْم٧م قمٚمٞمف ؾمٜم٦م وهق ذم ُمٚمٙمف.

واًم٘مدم هبذا اعمٕمٜمك حم٤مل ذم طم٘مف شمٕم٤ممم: ٕن وضمقده شمٕم٤ممم ًموٞمس وضموقدًا زُمٜمٞمو٤ًم، 

قضمقد اًمزُم٤ما ُمـ صوٗم٤مت اعُمْحوَدث، صموؿ أن وٓ ًمٚمزُم٤من ٟم٦ًٌم إمم وضمقده اًمٌت٦م، إذ اًم

 اهلل شمٕم٤ممم هق ظم٤مًمؼ اًمزُم٤من.

وهٜم٤مك ٟمقع صم٤مًمو٨م ًمٚم٘مودم وهوق: اًم٘مودم اإلوو٤مذم يم٘مودم إب سم٤مًمٜمًو٦ٌم ًمالسموـ، 

 :افَدم ثَلثة أؿِضامومٞمتحّمؾ ُمـ هذا أن 

 دم ذايت: وهق صٗم٦م اعمقمم شمٕم٤ممم ذم قماله.ىمِ  (1

 دم زُم٤ما: وهق ـمقل اعمدة و ٓمٚمؼ ذم طمؼ احلقادث.ىمِ  (2

  دم إو٤مذم.ىمِ  (3

 :ٛوضأل 

 هؾ افَديؿ هق إز, 

 اجلقاب: أن ٕهؾ اًمٕمٚمؿ ذم ذًمؽ صمالصم٦م أىمقال وهل:

أهنَ ُمؽمادوم٤من: سمٛمٕمٜمك أن يماًل ُمٜمٝمَ هوق ُمو٤م ٓ أول ًموف، ؾموقاء يمو٤من وضمقد و٤ًم،  (1

، أو قموودُمٞم٤ًم، -أي: صووٗم٤مت اًمووذات–يمووذات اهلل شمٕموو٤ممم وصووٗم٤مشمف اًمقضمقد وو٦م 

 أو يم٤من صمٌقشمٞم٤ًم يم٤مًمّمٗم٤مت اعمٕمٜمق ٦م. ومٕمغم  يم٤مًمّمٗم٤مت اًمًٚمٌٞم٦م، ويمٕمدُمٜم٤م ذم إزل،

                                                 

 (.65َٗم٦م اعمر د )اٟمٔمر:  (1)
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اًمنمح 

 يمٌؾ ُمـ اًمذات واًمّمٗم٤مت ُمٓمٚم٘م٤ًم  قصػ سم٤مًم٘مدم وإزًمٞم٦م.هذا 

، أن اًم٘مد ؿ: هق اعمقضمقد اًمذي ٓ اسمتدأ ًمقضموقده، وإززم: هوق ُمو٤م ٓ أول ًموف (2

قموودُمٞم٤ًم يموو٤من أو وضمقد وو٤ًم، ٟمًوو٦ٌم إمم إزل، ومٙمووؾ ىموود ؿ أززم ، وٓ اًمٕمٙمووس، 

و ٙمقن اًم٘مد ؿ أظمص ُمـ إززم، ومٝمق اعمقضمقد اًمذي ٓ أول ًمقضمقده، وإززم 

هق إُمر اًمذي ٓ أول ًمف، وضمقد و٤ًم يمو٤من أو قمودُمٞم٤ًم، أي: ٓ أول ًمقضموقد أو ٓ 

 أول ًمٕمدم.

وشمقصػ سم٤مٕزًمٞم٦م: ٕهنو٤م  وقمغم هذا وم٤مًمّمٗم٤مت اًمًٚمٌٞم٦م ٓ شمقصػ سم٤مًم٘مدم

صووٗم٤مت قمدُمٞموو٦م، أي: شمٜمٗموول قمووـ اهلل ُموو٤م ٓ  ٚمٞمووؼ سمووف، سمْلووالف اًمووذات اًمٕمٚمٞموو٦م 

 واًمّمٗم٤مت اًم ٌقشمٞم٦م وم٢مهن٤م شمقصػ سم٤مًم٘مدم وإزًمٞم٦م.

أن اًم٘مد ؿ هق: اًم٘م٤م ؿ سمٜمٗمًف اًمذي ٓ أول ًمقضموقده، وإززم: هوق ُمو٤م ٓ أول  (3

ًَ سمٜمٗمًف أو سمٖمػمه.  ًمف قمدُمٞم٤ًم، أو وضمقد ٤ًم ىم٤م 

ن اًمّمٗم٤مت ُمٓمٚم٘م٤ًم ٓ شمقصوػ سم٤مًم٘مودم، وشمقصوػ سم٤مٕزًمٞمو٦م: ٕهنو٤م وقمغم هذا وم٢م

 ىم٤م ٛم٦م سم٤مًمذات ٓ سمٜمٗمًٝم٤م، سمْلالف اًمذات اًمٕمٚمٞم٦م وم٢مهن٤م شمقصػ سم٤مًم٘مدم وإزًمٞم٦م ُمٕم٤ًم.

 أُم٤م إقمدام إزًمٞم٦م يم٤مًمّمٗم٤مت.. ومٞم٘م٤مل هل٤م إزًمٞم٦م، وٓ  ٘م٤مل هل٤م ىمد ٛم٦م.

  ٙموـ ُمقضموقدًا وُم ٤مل إقمدام إزًمٞم٦م: ومالن وٓدشمف ؾمٜم٦م يمذا، وىمٌؾ وٓدشموف مل

أي: يم٤من ُمٕمدوُم٤ًم، ومٕمدُمف ًمٞمس ًمف أول، ومٞم٘مو٤مل: أٟموف قمودم أززم، وٓ  ٘مو٤مل أٟموف قمودم 

 ىمد ؿ سمٜم٤مًء قمغم هذا اًم٘مقل اًم ٤مًم٨م، وهق ىمقل اًمًٕمد. 
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اػ:  ًَ ُْٔؾ َظَذ َذفَِؽ َؿقُفف َت
 .[3احلد د: ] ژۈئ    ۈئ  ژ َوافَدفِ

اًمنمح 

 :ٚفائد 

ٚمحؼ اًم٘مدم شمٖمػّم، أو زوال، أُم٤م إززم اًموذي ىم٤مل ذم قمقن اعمر د: ) ًتحٞمؾ أن  

 ًمٞمس سم٘مد ؿ .. ومٌْلالومف يمٕمدم احلقادث اًم٤ًمسمؼ اعمٜم٘مٓمع ًمقضمقده٤م( اهو. 

وود صٗم٦م اًم٘مدم صٗم٦م احلودوث يموَ شم٘مودم، واحلودوث ُمًوتحٞمؾ ذم طموؼ اهلل 

 شمٕم٤ممم.

 :ًالدلٗن العقم٘ عمٜ صفٛ القد 

.. ًمٚموزم اومت٘مو٤مره إمم حمودث واًمدًمٞمؾ  قمغم صٗم٦م اًم٘مدم قم٘ماًل: أٟمف ًمق مل  ٙمـ ىمود  ًَ

 حيدصمف و قضمده، وذًمؽ ُمًتحٞمؾ ذم طم٘مف شمٕم٤ممم.

 :ًالدلٗن الٍقم٘ عمٜ صفٛ القد 

َْٔس ، وىمقًمووف ^:)){١}انح يو     چۈئ    ۈئچ ىمقًمووف شمٕموو٤ممم:  دد َِ ََوُل َؾ ْٕ ددَت ا ْٕ افِٓددَؿ َأ

فٌ  ََِؽ َرْ  (( أظمرضمف ُمًٚمؿ وأخد.َؿّْض
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 ًُِلُهَمـِعَيى الَبَقاِء َوَدِل
 

دُف  َٕ َ ِٕ ِخِرَيتِدِف,  ِٔ داَف  َٓ
تِ ْٕ اِف َوافدَدَواِم َؾدََل ا ََ رُّ افَّض

ِّ اَػ ُمِْضَت ًَ اِف: َأَن اهللَ َت ََ َْك افَّض ًْ َم

ٌة  ٍَ َْداُف ِصد ٍَ َْداُف, َؾاف ٍَ داِف اف ََ اَػ ُهَق إََوُل بََِل بَِداَيٍة َوأِخُر بََِل ِنَاَيٍة. َوِضددُّ افَّض ًَ َت

ةٌ  َِ ْٔ  ِِف َحؼِّ اهللِ.  ُمِْضَتِح

اًمنمح 
 

 وعٍٜ البقاء ٔدلٗمْ

ُمٕمٜمك اًمٌ٘مو٤مء ذم طموؼ اهلل قموز وضموؾ هوق اٟمتٗمو٤مء اًمٕمودم اًمالطموؼ ًمقضموقده: إذ أن 

وضمووقده شمٕموو٤ممم ٓ  ٚمح٘مووف قموودم، سمٛمٕمٜمووك قموودم أظمر وو٦م ًمقضمووقده، أو قموودم اظمتتوو٤مم 

ظمور اًمقضمقد ذاشم٤ًم وصٗم٤مشم٤ًم: ٕن وضمقده شمٕم٤ممم ٓ آظمر ًمف، ومٝمق إول سموال سمدا و٦م، وأ

سمال هن٤م ٦م، وهذا ُمـ اعمًٚمَت اًمٕم٘مٚمٞم٦م: إذ إوًمٞم٦م واًمٜمٝم٤م ٞم٦م ٟم٘مص، ويمؾ ُمٜمٝمَ ٓ  رد 

 قمغم ُمـ صم٧ٌم أٟمف واضم٥م اًمقضمقد سم٤مًمذات.

 ىم٤مل ص٤مطم٥م اجلقهرة:

 وواضموو٥م ًمووف اًمقضمووقد واًم٘موودم

 

 يموووذا سم٘مووو٤مء ٓ  ِمووو٤مب سم٤مًمٕمووودم

وود صٗم٦م اًمٌ٘مو٤مء اًمٗمٜمو٤مء، ومّموٗم٦م اًمٗمٜمو٤مء صوٗم٦م ُمًوتحٞمٚم٦م ذم طموؼ اهلل، وإصمٌو٤مت  

 ٤مء ٟم٤مومٞم٤ًم ًمٚمٗمٜم٤مء ىمٓمٕم٤ًم.اًمٌ٘م

 :الدلٗن العقم٘ عمٜ صفٛ البقاء 

واًموودًمٞمؾ قمووغم ذًمووؽ قم٘موواًل: أٟمووف ًمووق أُمٙمووـ أن  ٚمح٘مووف اًمٕموودم، أي: ًمووق ضموو٤مز ًمووف 

 اًمٕمدم.. ٟٓمتٗمك قمٜمف اًم٘مدم: وذًمؽ حم٤مل يمَ سمّٞمٜم٤َّم ذًمؽ ذم صٗم٦م اًم٘مدم.

 ىم٤مل ص٤مطم٥م اجلقهرة:
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داَػ:  ًَ ُْٔؾ َظدَذ َذفِدَؽ َؿقُفدُف َت
ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڇ  ڇژ َوافَدفِ

 .[٦٢ – ٦٢]الرمحن:  ژڈ  

اًمنمح 

 

  :الدلٗن الٍقم٘ عمٜ صفٛ البقاء 

، {١}انح يو     چۈئ    ۈئ  ېئ چ واًمدًمٞمؾ ٟم٘مواًل قموغم صوٗم٦م اًمٌ٘مو٤مء ىمقًموف شمٕمو٤ممم 

 – ٦٢الررمحن:  } چڈ  ڈ ڌ   ڌ  ڎ  ڎ ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   چوىمقًمف شمٕمو٤ممم 

٦٢}. 

 :ْٗتٍب 

قمدُمٜم٤م ٟمحـ ذم إزل ٓ أول ًمف، ومٙمٜم٤م ُمٕمدوُملم، وٓ أول هلذا اًمٕمدم، وًمف آظمر 

قمٜمدُم٤م ُوضِمدٟم٤م، واعمْلٚمقىم٤مت هل٤م أول ذم وضمقده٤م وهل٤م آظمر، أُم٤م ٟمٕموٞمؿ اجلٜمو٦م وقموذاب 

 اًمٜم٤مر.. ومٚمٝمَ أول وٓ آظمر هلَ، وم٢من دوام ٟمٕموٞمؿ أهوؾ اجلٜمو٦م واؾموتٛمرار قموذاب أهوؾ

رورة، وإدًمو٦م قموغم ذًموؽ ذم اًمٙمتو٤مب واًمٜم٤مر أسمد أسمد ـ.. مم٤م قُمِٚمؿ ُمـ اًمود ـ سم٤مًمْمو

واًمًٜم٦م يم ػمة، ومٙمٌؾ ُمـ ٟمٕمٞمؿ اجلٜم٦م وقموذاب اًمٜمو٤مًر سمو٤مٍق: ًمٙموـ رشقمو٤ًم ٓ قم٘مواًل: ٕن 

ز قمدُمٝم٤م.  اًمٕم٘مؾ جيقِّ

وىموود يمٗموور اجلٝمٛمٞموو٦م اًم٘موو٤م ٚملم سمٗمٜموو٤مء اجلٜموو٦م واًمٜموو٤مر وأهٚمٝمووَ: عمْلوو٤مومتٝمؿ اًمٙمتوو٤مب 

 واًمًٜم٦م.

 ٤م احلؼ شمٕم٤ممم ذم قماله.. ومال أول ًمف وٓ آظمر يمَ شم٘مدم.أُم
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 ويمووووؾ ُموووو٤م ضموووو٤مز قمٚمٞمووووف اًمٕموووودمُ 

 

 قمٚمٞموووف ىمٓمٕمووو٤ًم  ًوووتحٞمؾ اًمِ٘موووَدمُ 
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ًُِلُها  َمـِعَيى ُمَخاَلَفِتِه ِلِلَحَىاِدِث َوَدِل
 

َذاتِِف  ـَ َْٔس  َِ ْقَؿاِت, َؾ ُِ ـَ اَدْخ ٍف ِم اَػ فَِقْ ًَ تِِف َت َِ َحَقاِدِث: َظَدُم ُُمَاَث ِْ
تِِف فِ ٍَ َْك ُُمَاَف ًْ َم

ٌة, وَ  ٍَ تِِف ِص ٍَ ِه ـَ  َٓ ٌؾ َذاٌت, َو ًْ
ِِِف ؾِ ًْ
ٍِ ـَ ا,  ,َٓ  ُة هَلَ َِ َحَقاِدِث اُداَمَث ِْ ِة فِ ٍَ َوِضدُّ اُدَخاَف

اَػ  ًَ ٌة ِِف َحؼِّ اهلِل  َت َِ ْٔ ٌة ُمِْضَتِح ٍَ ا ِص ُة هَلَ َِ  ................................... َؾاُداَمَث

اًمنمح 

 ؾٔتِخص مـ ذفؽ أربًة أؿِضام, وهل:

 آظمر.أن اهلل شمٕم٤ممم ٓ أول ًمف وٓ  -1

 أن قمدُمٜم٤م ذم إزل ٓ أول ًمف وًمف آظمر. -2

 أن اعمْلٚمقىم٤مت هل٤م أول وآظمر. -3

 ٟمٕمٞمؿ اجلٜم٦م وقمذاب اًمٜم٤مر هلَ أول، وًمٞمس هلَ آظمر. -4
 

 

 وعٍٜ خمالفتْ لمحٕادخ ٔدلٗمّا

وُمٕمٜمك خم٤مًمٗمتف ًمٚمحقادث: أٟمف شمٕم٤ممم ًمٞمس مم٤مصماًل ًمٌمء ُمٜمٝم٤م ٓ ذم اًمذات، وٓ ذم 

ف ذات، ومذات اهلل شمٕم٤ممم ًمٞم٧ًم سمارم، اًمّمٗم٤مت، وٓ ذم إومٕم٤مل، ومٚمٞمس يمذاشم

واجلرم هق: ُم٤م  ِمٖمؾ طمّٞمزًا ُمـ اًمٗمراغ، سمٞمٜمَ ذوات اعمْلٚمقىم٤مت ضمرم، واجلرم  ِمٛمؾ 

اجلًؿ اعمريم٥م واجلقهر اًمٗمرد، وهق اجلزء اًمذي ٓ  تازأ، وم٢مٟمف صم٤مسم٧م ٓ  ٜمٙمر 

 قمٜمدٟم٤م، وطم٤مدث  ؽميم٥م مجٞمع إضم٤ًمم ُمٜمف.

، ومٝموق خمو٤مًمػ ًمٚمحوقادث اًمتول وٓ يمّمٗم٤مشمف ؾمٌح٤مٟمف صٗم٤مت، وٓ يم٠مومٕم٤مًمف ومٕمٌؾ 

 ٚمح٘مٝم٤م اًمٕمدم، وُمٕمٜمك اعمْل٤مًمٗم٦م عم٤ِم ُذيمور هوق: قمٌو٤مرة قموـ ؾموٚم٥م اجلرُمٞمو٦م واًمٕمرووٞم٦م 

 واًمٙمٚمٞم٦م واجلز ٞم٦م وًمقازُمٝم٤م قمٜمف شمٕم٤ممم.
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اًمنمح 

 ن يمؾ ضمرم  ِمٖمؾ طمّٞمزًا ُمـ اًمٗمراغ.ومالزم اجلرُمٞم٦م: اًمتحّٞمز: ٕ

 وٓزم اًمٕمروٞم٦م: اًم٘مٞم٤مم سم٤مًمٖمػم: ٕن اًمٕمرض هق ُم٤م  ٘مقم سمٖمػمه.

 وٓزم اًمٙمٚمٞم٦م: اًمِٙمؼَم.

 وٓزم اجلز ٞم٦م: اًمّمٖمر.

وإٟمَ وضم٥م ًمف شمٕم٤ممم ؾمٚم٥م اجلرُمٞم٦م واًمٕمروٞم٦م واًمٙمٚمٞم٦م واجلز ٞم٦م: ٕن احلقادث 

٦م، أو ضمٝمو٤مت، أو طمودود، إُم٤م: ضمقاهر، أو أقمراض شم٘مقم سم٤مًمٖمػم، أو أزُمٜمو٦م، أو أُمٙمٜمو

 وٓ يشء ُمٜمٝم٤م سمقاضم٥م اًمقضمقد: عم٤م صم٧ٌم هل٤م ُمـ احلدوث، واؾمتح٤مًم٦م اًم٘مدم قمٚمٞمٝم٤م.

 وم٤محلؼ شمٕم٤ممم ذم قماله ٓ ؿمٌٞمف ًمف ، وٓ ٟمٔمػم وٓ ُم ٞمؾ. 

 واعم ٞمؾ: هق اعم٤ًموي ذم مجٞمع اًمقضمقه.

 واًمِمٌٞمف: هق اعم٤ًموي ذم أهمٚم٥م اًمقضمقه.

 واًمٜمٔمػم: هق اعم٤ًموي ذم سمٕمض اًمقضمقه.

 ويمؾ ذًمؽ ُمٜمٗمل قمٜمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، يمَ شم٘مدم.

 :الدلٗن العقم٘ عمٜ صفٛ املدالفٛ لمحٕادخ 

واًمدًمٞمؾ اًمٕم٘مكم قمغم صٗم٦م اعمْل٤مًمٗمو٦م ًمٚمحوقادث أٟموف ًموق يمو٤من مم٤مصمٚموف يشٌء ُمٜمٝمو٤م.. 

ًمٙم٤من ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم طم٤مدصم٤ًم، واحل٤مدث ٓ  ٙموقن إهلو٤ًم: ٕٟموف أي: احلو٤مدث  ٗمت٘مور إمم 

 ذًمؽ قمٚمقًا يمٌػمًا.ُمقضمد  قضمده، شمٕم٤ممم اهلل قمـ 

 

                                                 

 (.149رشح اًمّم٤موي )اٟمٔمر:  (1)
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افنقرى: ] ژٺ  ٿ     ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ  ژ َوافَدفُِْٔؾ َظَذ َذفَِؽ ؿقفف تًاػ: 

٠٠]. 

اًمنمح 

 عمٜ صفٛ املدالفٛ لمحٕادخ: ٘الدلٗن الٍقم 

ٺ  ٿ ٿٿ   ٿ     ٹ  چ واًمدًمٞمؾ اًموٜم٘مكم قموغم ذًموؽ ىمقًموف شمٕمو٤ممم:  

 . ({٣٣}انشىري   چٹ

 ىم٤مل ص٤مطم٥م اجلقهرة:

  ٜموووووو٤مل اًمٕموووووودم وأٟمووووووف عموووووو٤م

 

 خمووو٤مًمػ سمرهووو٤من هوووذا اًم٘مووودم

أي: دًمٞمؾ خم٤مًمٗمتف ؾمٌح٤مٟمف ًمٚمحقادث هوق دًمٞموؾ اًم٘مودم: وذًموؽ سم٠مٟموف ًموق مل  ٙموـ  

خم٤مًمٗم٤ًم هل٤م.. ًمٙم٤من مم٤مصماًل، وًمق يم٤من مم٤مصماًل هل٤م.. ًمٙمو٤من طم٤مدصمو٤ًم، وىمود ؾموٌؼ صمٌوقت ىمدُموف 

 شمٕم٤ممم.

 :ٛوّى 

ٿ       ٺ  ٿ        ٿٿ چ ىموود  قضموود قمٜموود اًمووٌٕمض إؿمووٙم٤مل ذم ىمقًمووف شمٕموو٤ممم: 

، وهق أن اًمٙم٤مف سمٛمٕمٜمك ُم ؾ، ومٞمّمػم اعمٕمٜمك )ًمٞمس  {٣٣}انشىري   چٹ  ٹ

ُم ؾ ُم ٚمف يشء(، وم٤معمٜمٗمل طمٞمٜمئٍذ  ٙمقن ُم ؾ اعم ؾ، ٓ اعم ؾ، ومتقهؿ أ ٦م طمٞمٜمئٍذ وضمقد 

 اعم ؾ.

 وأجٔب ظـ ذفؽ بٖجقبة:

 : أن اعم٘مّمقد ُمـ أ ٦م ٟمٗمل ُم ؾ ذاشمف شمٕم٤ممم ٓ ٟمٗمل ُم ؾ ُم ٚمف، أي:أوهلا

 سمٛمٕمٜمك  اًمذات، ودظمٚم٧م  قمٚمٞمٝم٤م  اًمٙم٤مف  قمغم  هوذا اًمت٘مود ر، وم٠مصوٌح أن  اعم ؾ 

 اعمٕمٜمك:)ًمٞمس يمذاشمف يشء(. 
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 : أن اًمٙم٤مف زا دة ًمٖمػم شمقيمٞمد.ثإٔٓا

اعم ؾ، وم٤معمٕمٜمك:)اٟمتٗمك اعم ؾ اٟمتٗم٤مًء  : أن اًمٙم٤مف صٚم٦م، أي: زا دة ًمت٠ميمٞمد ٟمٗملثافثٓا

 ُم١ميمدًا(.

: أن اًمٙم٤مف أدَّى اعم٘مّمقد أصو٤مًم٦م وهوق ٟمٗمول اًمِموٌٞمف، وأدى اعم٘مّموقد إمم رابًٓا

اًمتدًمٞمؾ قمغم اًمٜمٗمل، يموَ شم٘مقل:)ُم وؾ وموالن ٓ  ٙموذب(، وم٠مٟمو٧م مل شمورد ؿمْلّمو٤ًم آظمور 

  َصمؾ اعمذيمقر، ُمؼمًأ ُمـ ٟم٘مّم٦م اًمٙمذب، سمؾ أردت شمؼم ٦م اعمذيمقر.

 اًمٙم٤مف ُمـ سم٤مب اًمٙمٜم٤م ٦م، وومٞمٝم٤م ـمر ٘م٤من:: أن خامِضٓا

( سمٛمٕمٜمك أٟم٧م ٓ شمٌْلؾ، وهذا قموغم : أهن٤م ُمـ سم٤مب ىمقًمؽ:)ُم ٚمؽ ٓ  ٌْلؾإول

ـمر ووؼ اًمٕموورب ُمووـ أهنووؿ إذ ىمّموودوا ؾَمووٚم٥م أوصوو٤مف اًمووذم أو اًمووٜم٘مص قمووـ أطمووٍد ٓ 

( أطمًـ ُمـ ٚمٙمر ؿ:)ُم ٚمؽ ٓ  ٌْلؾ ًٜمدوهن٤م إًمٞمف شم٠مدسم٤ًم وشمنم ٗم٤ًم، ومٚمذا يم٤من ىمقًمؽ ًم

(: ٕن ومٞمف إهي٤مم اشمّم٤مومف سم٤مًمٌْلؾ صمؿ ؾمٚمٌف قمٜموف، وم٘مقًموقه شمٕمو٤ممم شمٌْلؾ)أٟم٧م ٓ  ىمقًمؽ:

.. أطمًوووووـ ُموووووـ {٣٣}انشوووووىري   چٺ  ٿ        ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹچ 

 ىمقل:)ًمٞمس يم٤مهلل يشء(، أو )ًمٞمس ُم ٚمف يشء(.

: أٟمووف  ٚمووزم ُمووـ ٟمٗموول ُم ووؾ اعم ووؾ ٟمٗموول اعم ووؾ: ٕن ُم ووؾ اعم ووؾ ٓزم افىريدؼ افثدداِن

ت اعم ؾ أو ٟمٗمٞموف   ٌو٧م أو  ٜمتٗمول اعمَصموؾ أ ْمو٤ًم، وٟمٗمول ًمٚمٛم ؾ: ٕهنَ ُمتَصمالن، وسم٢مصم٤ٌم

اًمالزم  دل قمغم ٟمٗمل اعمٚمزوم، وٕٟموف ًموق وُمورض وضموقد اعم وؾ ًمٙمو٤من اهلل ُمو اًل ًموذًمؽ 

اعم ؾ، وهق ٓ  ّمح ٟمٗمٞمف ًمقضمقب وضمقده، وىمد دًم٧م أ ٦م قمغم ٟمٗمل ُم ؾ اعم ؾ، ومٚمزم 

 اًمٙمٜم٤م ٦م سمٚمغ وضمف، إذُمـ ذًمؽ ٟمٗمل اعم ؾ، وهذا هق اعمراد، وم٤مًم٘مّمد ٟمٗمل ُم ٚمف شمٕم٤ممم سم٠م
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 أسمٚمغ ُمـ اًمتٍم ح ًمتْمٛمٜمٝم٤م إصم٤ٌمت اًمِمولء سمدًمٞمؾ.

: أي: ؾموو٤مدس إضمقسموو٦م قمووغم هووذه اًمِمووٌٝم٦م: أن ُم ووؾ سمٛمٕمٜمووك اعَمَ ووؾ وشادشددٓا

 سمٗمتحتلم:  أي: اًمّمٗم٦م.

انبقووزة  } چڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ  ٛمٕمٜمووك ٟمٗمووس ٟمحووق:: أٟمووف سموشددابًٓا

 ، أي: سمٜمٗمس ُم٤م آُمٜمتؿ سمف.{٣١٤

 ٛوضأل: 

جي٥م قمغم اعمٙمٚمػ رشقم٤ًم أن  ٕمت٘مد أن اهلل شمٕم٤ممم ًمٞمس يمٛم ٚمف يشء، وُمـ ذًمؽ أٟمف 

ًَ ًمٙمو٤من ُُم١َمًَمٗمو٤ًم، واعم١َمًَموُػ أيم ور ُموـ يشء، ىمو٤مل  شمٕم٤ممم ًمٞمس سماًؿ: ٕٟمف ًمق يم٤من ضمًو

))اجلًوؿ اؾموؿ ُمريمو٥م((، وهوق  ؾموٌح٤مٟمف واطمود أطمود: اًمٜمًٗمل  ذم رشح  اًمٕمٛمدة: 

وٕن يمؾ ضمًؿ ُم١مًمػ ُمـ ضمقاهر، ويمؾ ضمقهر ُمتحٞمز، ويمؾ ُمتحٞموز ٓ خيٚموقا قموـ 

ؾموو٤ميمٜم٤م أو ُمتحريموو٤ًم، ويمووال احلريموو٦م واًمًووٙمقن طم٤مدصموو٤من،  -ذم ُمتحٞمووزه –أن  ٙمووقن 

واجلقهر  ًتحٞمؾ ظمٚمّقه قمـ آومؽماق وآضمتَع واهلٞمئو٦م واعم٘مودار، وهوذه أوصو٤مف 

٤م ٓ خيٚمقا قمـ احلقادث وموال  ًوٌ٘مٝم٤م، أي: ٓ  ًوٌؼ احلوقادث، إذا ًموق احلدوث، وُم

ؾمٌ٘مٝم٤م ًمٙم٤من قم٤مر ٤ًم قمٜمٝم٤م، وُم٤م ٓ  ًٌؼ احلقادث ومٝمق طمو٤مدث، إذًا: ومو٤مجلقاهر طم٤مدصمو٦م 

وسم٤مًمت٤مزم وم٤مٕضمًو٤مم اًمتول شمتو٠مًمػ ُموـ اجلوقاهر طم٤مدصمو٦م، وهوق ؾموٌح٤مٟمف وشمٕمو٤ممم ًموٞمس 

م سموف، وٓ  ّموح سم٘مو٤مؤه، سمٕمرض: ٕن اًمٕمرض ٓ  ٘مقم سمٜمٗمًف، وٓسمد ًمف ُمـ حمؾ  ٘مق

 ذم ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٖمزازم وهق ؾمٌح٤مٟمف ىم٤م ؿ سمٜمٗمس، مل  زل ُمقضمقدًا، وٓ  ٘مٌؾ اًمٕمدم،

 آىمتّم٤مد ذم آقمت٘م٤مد:))اًمٕمرض ُم٤م حيت٤مج إمم  ضمًؿ ذم شم٘مقُمف(( اهو.

                                                 

 (.1/299(، وقمقن اعمر د )162-161رشح اًمّم٤موي )اٟمٔمر:  (1)
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ًُِلُه  َمـِعَيى ِقًَاِمِه َتَعاَلى ِبَيِفِشِه َوَدِل
 

ِِضِف: َظَد  ٍْ اَػ بَِْ ًَ َٔاِمِف َت
َْك ؿِ ًْ داَػ إَِػ َم ًَ َٔاِجدِف َت

دْقُم بِدِف, َأْو َمددَحؾ  ]ُم اْحتِ َُ ٍف َي َرْ

ْٔفِ 
ُهُف, َأْو ُمْقِجدٍد ُيْقِجدُدهُ ], [َيدِحؾُّ ؾِ ٍص ُيدَخهِّ ـْ [َأْو ُمدَخهِّ ِْدلُّ َظد ٌَ , َبدْؾ ُهدَق اف

َٔاُجددُف 
ِه, َؾاْحتِ َٔاُجددُف إَِػ َؽددْرِ

ِِضددِف اْحتِ ٍْ َٔاِمددِف بَِْ
ٍف. َوِضدددُّ ؿِ ددؾِّ َرْ ٌة ـُ ٍَ ِه ِصدد إَِػ َؽددْرِ

اَػ. ًَ ِف َت َِّ ٌة ِِف َح َِ ْٔ  ُمِْضَتِح

اًمنمح 

 

 اوْ تعاىل بٍفضْ ٔدلٗمْٗوعٍٜ ق

ُمٕمٜمك ىمٞم٤مُمف شمٕمو٤ممم سمٜمٗمًوف: هوق قمٌو٤مرة قموـ اؾموتٖمٜم٤م ف شمٕمو٤ممم قمٛموـ ؾموقاه، وقمودم 

اطمتٞم٤مضمف إمم ُم٤م قمداه، ومال  ٗمت٘مر إمم يشء  ٘مقم سمف أو حمؾ حيؾ ومٞمف، وُمٕمٜمك اعمحؾ هٜمو٤م 

ذات ؾمقى ذاشموف، ٓ سمٛمٕمٜموك اعمٙمو٤من: ٕن ٟمٗمول ذًموؽ قُمٚموؿ ُموـ خم٤مًمٗمتوف اًمذات، أي: 

ًمٚمحقادث، أي: قُمٚمؿ ُمـ إصم٤ٌمت صٗم٦م خم٤مًمٗمتوف ًمٚمحوقادث.. أٟموف ٓ  ٗمت٘مور إمم ُمٙمو٤من: 

ٕن احلووقاد ث شمٗمت٘موور إمم ُمٙموو٤من يمووَ شم٘موودم طمٞموو٨م أصمٌتٜموو٤م ؾمووٚم٥م اجلرُمٞموو٦م واًمٕمروووٞم٦م 

 واًمٙمٚمٞم٦م واجلز ٞم٦م وًمقازُمٝم٤م.

ّموص أي: وم٤مقموؾ خيّمّموف سمو٤مًمقضمقد، ومٛمٕمٜموك أٟموف وٓ  ٗمت٘مر اعمقمم شمٕم٤ممم إمم خم 

شمٕم٤ممم ٓ حيت٤مج قمغم خمّمص: أي: أٟمف ٓ حيت٤مج إمم ُمقضمد   قضمده،  وهذا  وإن  يمو٤من  

 ًتٖمٜمك  قمٜمف  سمّمٗم٦م  اًم٘مدم  أي: أٟمف   ٕمرف سم٢مصم٤ٌمت صٗم٦م اًم٘مدم اعمت٘مدُم٦م: إٓ أٟمف ٓسمد 

توزام، وموال  ٘مو٤مل ُمـ ذيمره سم٤مًمتٗمّمٞمؾ هٜم٤م: ٕٟمف ٓ  ٙمتٗمل ذم قمٚمؿ اًمتقطمٞمد سمدًٓم٦م آًم

أن اًم٘مدم  ًتٚمزم أٟمف شمٕم٤ممم ٓ  ٗمت٘مر إمم ُمقضمد  قضمده ومال داقمول ًموذيمره هٜمو٤م، يموَ أن 

 ظمٓمر اجلٝمؾ سم٤مًمٕم٘م٤م د ؿمد د، وم٤مطمت٤مج إمم اًمتٗمّمٞمؾ.
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 ٞم٤مم سم٤مًمٜمٗمس ؿمٞمئ٤من:ومٞمتٚمْلص ُمـ ذًمؽ أن ُمٕمٜمك اًم٘م

قمدم اومت٘م٤مره شمٕم٤ممم إمم اعمْلّمص يمَ ذيمرٟم٤م ، وقمدم اومت٘م٤مره إمم اعمحؾ ، وم٠مُم٤م قمدم 

اومت٘م٤مره إمم اعمحؾ.. ومػماد سمف قمدم اومت٘م٤مره ًمذات  ٘مقم هب٤م، ٓ قمدم اومت٘مو٤مره إمم ُمٙمو٤من: 

 ٕٟمف ُمٜمٗمل ذم طم٘مف شمٕم٤ممم سمّمٗم٦م اعمْل٤مًمٗم٦م ًمٚمحقادث، يمَ شم٘مدم.

 ٍا )بٍفضْ(:وعٍٜ الباء ٔالٍفط يف قٕل 

 أظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم ُمٕمٜمك اًم٤ٌمء ذم ىمقًمٜم٤م )سمٜمٗمًف( إمم أىمقال وهل:

أهن٤م ًممًم٦م: وهق ىمقل ًمٚمًٙمت٤ما، وٟمحقه ًمٚمِمٞمخ حيٞمك اًمِم٤موي، وزاد اًمِموٞمخ  (1

حيٞمك: سم٠من وم٤م دة ذًمؽ شمٔمٝمر ذم اعم٘م٤مسمؾ، أي: ىمٞم٤مُمف سمٜمٗمًف ٓ سمٖمػمه، ومو٤معمٕمٜمك  أن  

 ُم٤م ؾمٌؼ ذم   اًمٖمػم ًمٞمس آًم٦م  ذم  ىمٞم٤مُمف شمٕم٤ممم، ومٝمق ٟمٔمػم

وضمقده شمٕم٤ممم ًمذاشمف ٓ ًمٕمٚم٦م، وسموذًمؽ  وتْلٚمص ُموـ إؾمو٤مءة إدب، ًموق ضُمٕمٚمو٧م  

 ٟمٗمًف آًم٦م.

أن اًم٤ٌمء ًمٚمًٌٌٞم٦م، وهق أومم: ٕن أًم٦م واؾمٓم٦م اًمٗمٕموؾ، يم٘مٓمٕمو٧م سم٤مًمًوٙملم،  (2

 وٓ شمٜم٤مؾم٥م هٜم٤م.

أهن٤م ًمٚمتٕمد ٦م، وهق ٓ  ٜم٤مؾم٥م أ ْم٤ًم: ٕن جمرور اًمٌو٤مء اًمتول ًمٚمتٕمد و٦م  ٙموقن    (3

 .{٣٤}انبقزة   چڀ  ڀ  ڀ  چ  وُمٗمٕمقًٓ سمف ُمٕمٜمك يم

أن اًم٤ٌمء سمٛمٕمٜمك )ذم(، وهق ىمقل اًمِموٞمخ أخود سموـ قمٌوداًمٗمت٤مح اعمٚمَّوقي طمٞمو٨م  (4

 اىمتٍم قمٚمٞمف ذم طم٤مؿمٞمتف، ومٝمل ًمٚمٔمرومٞم٦م اعما٤مز ٦م، وم٤معمٕمٜمك ىمٞم٤مُمف ذم ٟمٗمًف ًمٞمس 
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نمحاًم 

سم٤مقمتٌوو٤مر يشء آظموور ُمٕمووف. ىموو٤مل اًمِمووٞمخ اًمّموو٤موي ذم رشطمووف قمووغم اجلقهرة:))وهووق 

 أىمرب(( أي: هذا اًم٘مقل.

 أُم٤م اًمٜمٗمس وم٤معمراد هب٤م )اًمذات(: ٕن اًمٜمٗمس هل٤م قمدة إـمالىم٤مت ُمٜمٝم٤م:

 اًمذات، يمَ هٜم٤م. (1

 اًمدم، يمَ  ذم  ىمقهلؿ: )ُم٤م ٓ ٟمٗمس  ًمف ؾم٤م ٚم٦م  ٓ   ٜماس( أي: ٓدم ًمف. (2

  ىمقهلؿ:)ومالن ذو ٟمٗمس(.إََٟمَٗم٦م، يمَ ذم (3

}آل عًووزاٌ   چۆئ  ۈئ  ۈئ چ اًمٕم٘مقسموو٦م، ىمٞمووؾ وُمٜمووف ىمقًمووف شمٕموو٤ممم  (4

 ، أي: قم٘مقسمتف.{٦٢

واحلؼ أٟمف  جيقز إـمالق اًمٜمٗمس قمغم ذات اهلل شمٕم٤ممم ُمـ همػم ُمِم٤ميمٚم٦م يموَ ذم ىمقًموف 

                                                                  وىمقًموووووف شمٕمووووو٤ممم:  {،٥٧}األَاووووواو   چڤ      ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  چ  شمٕمووووو٤ممم:

، ظمالوم٤ًم عمـ زقموؿ أهنو٤م ٓ شمٓمٚموؼ قمٚمٞموف إٓ ُمِمو٤ميمٚم٦م، {٧٣}طه   چڳ  ڳچ 

 .{٣٣٢}انًائ ة   چں  ں  ڻ      ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ چ يمَ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم :

 واعمِم٤ميمٚم٦م ًمٖم٦ًم: اعمَصمٚم٦م.

 ًا.واصٓمالطم٤ًم: ذيمر اًمٌمء سمٚمٗمظ همػمه، ًمقىمققمف ذم صحٌتف َ٘مٞم٘م٤ًم أو شم٘مد ر

 

 

                                                 

 (،134، وطم٤مؿمٞم٦م إُمػم )(151اًمّم٤موي قمغم اجلقهرة )اٟمٔمر:  (1)
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اًمنمح 

 چں  ں  ڻ      ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ چ ومٛم ٤مل اًمتح٘مٞم٘مل: ىمقًمف شمٕم٤ممم:

}آل  چڀ   ڀ   ڀٺ   ٺ    ٺ  ٺچ  ، وىمقًمف  شمٕم٤ممم:{٣٣٢}انًائ ة  

 ذم ضم٤مٟم٥م اًم٤ٌمرئ شمٕم٤ممم إٟمَ هق اعمِم٤ميمٚم٦م. ، وم٢من إـمالق اًمٜمٗمس واعمٙمر{٥٧عًزاٌ  

، أي: شمٓمٝمووػم اهلل: {٣١٢}انبقووزة   چڱ  ڱ چ  وُم وو٤مل اًمت٘موود ري: ىمقًمووف شمٕموو٤ممم:

 ٕن اإل َن  ٓمٝمر اًمٜمٗمقس.

ىم٤مل ذم )قمقن اعمر د(: ))اًمّموحٞمح ضموقاز إـموالق اًموٜمٗمس قموغم ذات اهلل شمٕمو٤ممم، 

      أقمزهو٤م، ىمو٤مل شمٕمو٤ممم: سم٤مقمت٤ٌمر ُم٠مظمذه ُمـ )اًمٜمٗموٞمس(: ٕٟموف ؾموٌح٤مٟمف أٟمٗموس إؿموٞم٤مء و

، أُم٤م اًمٜمٗمس سم٤مقمت٤ٌمر ُم٠مظمذه {٣٣٢}انًائ ة   چں  ں  ڻ      ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ چ

 ُمـ )اًمٜمٗمس(.. ومال  ّمح إـمالىمف قمغم اهلل(( اهو.

 :ٚفائد 

ـٍ قموـ اعمحوؾ واعمْلّموص ُمٕمو٤ًم، أُمو٤م  مم٤م شم٘مدم.. قمٚمؿ أٟمف ؾموٌح٤مٟمف وشمٕمو٤ممم ُمًوتٖم

 ٛموو٦م سمذاشمووف شمٕموو٤ممم، وٓ  ٕمووؼم  قمٜمٝموو٤م صووٗم٤مشمف .. ومٝموول ُمًووتٖمٜمٞم٦م قمووـ اعمْلّمووص، وىم٤م

 سم٤مٓومت٘م٤مر إمم اًمذات: عم٤م ومٞمف ُمـ اإلهي٤مم سم٠مٟمف شمٕم٤ممم  ٗمت٘مر إمم همػمه.

وذوات احلوووقادث ُمٗمت٘موووورة إمم اعمْلّمووووص، وصوووٗم٤مهت٤م ُمٗمت٘موووورة إمم اًمووووذات 

 واعمْلّمص ُمٕم٤ًم.

 

                                                 

 (.111-111قم٘مقد اجلَن )اٟمٔمر:  (1)

 (.1/319ر د )قمقن اعم (2)
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اػ:  ًَ ُْٔؾ َظَذ َذفَِؽ َؿقُفف َت
ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھھ  ھ  ھ   ے        ژ َوافَدفِ

اػ: [٠٤ؾاضر: ] ژ   ے  ًَ  .[٢٧ُمّد: ] ژ ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئژ , وَؿقُفف َت

اًمنمح 

 قٗاوْ صبحاٌْ ٔتعاىل بٍفضْ: ٛالدلٗن العقم٘ عمٜ صف 

واًمدًمٞمؾ اًمٕم٘مكم قمغم ذًمؽ أٟمف ًمق اطمت٤مج ؾمٌح٤مٟمف إمم حمؾ .. ًمٙم٤من صٗم٦م، وًمق يم٤من 

اًم٘مٞم٤مم سمف شمٕم٤ممم،  صٗم٦م.. عم٤م اشمّمػ سمّمٗم٤مت اعمٕم٤ما واعمٕمٜمق ٦م، وهذا حم٤مل: ٕهن٤م واضم٦ٌم

 وإذا سمٓمؾ يمقٟمف صٗم٦م.. سمٓمؾ اومت٘م٤مره إمم اعمحؾ، وصم٧ٌم قمدم آومت٘م٤مر.

وًمق اطمت٤مج إمم خمّمص.. ًمٙمو٤من طمو٤مدث: وذًموؽ حمو٤مل: طمٞمو٨م ؾموٌؼ وضموقب  

 وضمقده وىمدُمف وسم٘م٤م ف ذاشم٤ًم وصٗم٤مشم٤ًم.

 :ْالدلٗن الٍقم٘ عمٜ صفٛ قٗاوْ صبحاٌْ ٔتعاىل بٍفض 

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھھ  ھ    چ واًمدًمٞمؾ اًمٜم٘مكم قمغم ذًمؽ ىمقًموف شمٕمو٤ممم:

 چۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   چ ، وىمقًمووووف شمٕموووو٤ممم: {٣٥} وووواطز   چھ   ے   ے  

 .{١٢}يحً   
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ًُِلَها  َمـِعَيى الَىِحَداِىَِّة َوَدِل
 

داَػ َواِحدٌد ِِف َذاتِدِف, َوَواِحدٌد ِِف ِصد ًَ دَق َت ُٓ دِ, َؾ ددُّ ًَ َٔدِة: َظدَدُم افَت
ًَْْك افَقْحَدإِ اتِِف, َم ٍَ

ٌَِة ِِف َحددؼِّ اهللِ  ْٔ ٌة ُمِْضددتَِح ٍَ ُد ِصدد دددُّ ًَ ُد, َؾافَت دددُّ ًَ َٔددِة افَت
افِددِف. َوِضدددُّ افَقْحَدإِ ًَ َوَواِحددٌد ِِف َأْؾ

ًَاَػ.  َت

اًمنمح 

 

 وعٍٜ الٕحداٌٗٛ ٔدلٗمّا

وُمٕمٜمك اًمقطمداٟمٞم٦م ذم طم٘مف شمٕمو٤ممم: قمودم اًمتٕمودد  ومٝموق ؾموٌح٤مٟمف وشمٕمو٤ممم واطمود ذم 

ت ، وإومٕمو٤مل(، وموال صمو٤ما ًموف ذم يشء ُموـ ذًموؽ: سموؾ وٓ طمتوك اًمذات، ول اًمّموٗم٤م

 )ُمِم٤مهب٦م ًمف ذم ذًمؽ، شمٕم٤ممم اهلل قمـ ذًمؽ قمٚمقًا يمٌػمًا.

وُمٌح٨م صوٗم٦م اًمقطمداٟمٞمو٦م هلل.. هوق أرشف اعم٤ٌمطمو٨م: وًموذا ؾموٛمل هوذا اًمٕمٚموؿ 

 سمو)قمٚمؿ اًمتقطمٞمد( إذ هق اعم٘مّمقد ُمـ هذا اًمٗمـ.

ًموزم أٟموف ٓ  ًوتحؼ اًمٕمٌو٤مدة واقمٚمؿ أٟمف عم٤م صم٧ٌم أٟموف ٓ ظمو٤مًمؼ ؾموقى اهلل شمٕمو٤ممم.. 

ُمتالزُمو٤من  -أي: اؾمتح٘م٤مق اًمٕم٤ٌمدة-همػمه، إذ أن شمقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م وشمقطمٞمد إًمقهٞم٦م 

قمروموو٤ًم ورشقموو٤ًم، وموو٤مًم٘مقل سم٠مطموودمه٤م ىمووقل سموو٤مٔظمر، واإلرشاك ذم أطموودمه٤م إرشاك ذم 

 أظمر.

ومٛمـ اقمت٘مد أٟمف ٓ رب، وٓ ظم٤مًمؼ إٓ اهلل شمٕم٤ممم.. مل  َر ُمًتح٘م٤ًم ًمٚمٕمٌو٤مدة إٓ هوق 

 ٟمف.ؾمٌح٤م

وُمـ اقمت٘مد أٟمف ٓ  ًتحؼ اًمٕم٤ٌمدة همػمه ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.. يم٤من ذًمؽ سمٜم٤مء ُمٜمف قمغم 

 أٟمف ٓ رب إٓ اهلل.
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اًمٖمػم، هذا ُم٤م وُمـ أرشك ُمع اهلل همػمه ذم اًمٕم٤ٌمدة يم٤من ٓ حم٤مًم٦م ىم٤م اًل سمرسمقسمٞم٦م هذا 

ٓ ُ ٕمرف ذم اًمٜم٤مس ؾمقاه، وم٢من ُمـ ٓ شمٕمت٘مد ًمف اًمرسمقسمٞم٦م.. اؾمتح٤مًم٦م أن ُ تْلذ ُمٕمٌقدًا، 

هلذا ٟماد إٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمًالم  ٙمتٗمقن سم٤مًمودقمقة إمم اًمتقطمٞمود ٕطمودمه٤م: 

 اًمرسمقسمٞم٦م وإًمقهٞم٦م، و ّمٗمقن يماًل ُمٜمٝمَ ُمقوع أظمر.

 احلاصن: 

ٞم٦م شمقطمٞمد اًمرسمقسمٞمو٦م، دون اًمٕمٙموس ذم اًم٘مْموٞم٦م ًم٘مقًموف أٟمف  ٚمزم ُمـ شمقطمٞمد إًمقه

، وىمقًمف {٦٥}نقًواٌ    چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ چ  شمٕم٤ممم:

 .{١}انشيز   چک  ک  گ  گ   گ     گ  ڳچ  طمٙم٤م ٦م قمٜمٝمؿ:

أُم٤م شم٘مًوٞمؿ اًمتقطمٞمود إمم رسمقسمٞمو٦م وأًمقهٞمو٦م وأؾموَء وصوٗم٤مت سمحٞمو٨م جيٕموؾ يموؾ 

 اًمود ـ مل  ٜموزل اهلل هبو٤م ُموـ واطمد ُموٜمٝمؿ ُمٜم٘مًوؿ  قموـ أظمور.. ومٝموذا ُموـ اًمٌودع  ذم

 ؾمٚمٓم٤من.

 واعمراد سمّمٗم٦م اًمقطمداٟمٞم٦م هٜم٤م: وطمدة اًمذات واًمّمٗم٤مت وإومٕم٤مل.

وُمٕمٜمك اًمقطمداٟمٞم٦م ذم اًمذات: أهن٤م ًمٞم٧ًم ُمريم٦ٌم ُمـ أضموزاء ُمتٕموددة، إذ اًمٌموء  

اعمريم٥م ُمـ أضمزاء  ٙموقن )اًمٙموؾ( ومٞموف حمت٤مضمو٤ًم إمم أضمزا وف، و ٙموقن يموؾ ضموزء ُمٜمٝمو٤م 

سم٘مٞم٦م إضمزاء، وٓسمد ُمـ طمْمقره٤م ُمٕمف، وم٢مٟمف ٓ  ٘مو٤مل قموـ حمت٤مضم٤ًم إمم أن شمٜمْمؿ إًمٞمف 

 يمؾ قمٜمٍم ُمـ قمٜم٤مرص اعمريم٥م وطمده )يمؾ(، ومٜمٗمل اًمؽميمٞم٥م ٟمٗمل آطمتٞم٤مج يمذًمؽ، 

 

                                                 

 (.97(، واًمٌٞماقري )1/311قمقن اعمر د )اٟمٔمر:  (1)
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قموووـ ؾموووٚم٥م اًمٙمٚمٞمووو٦م،  وىمووود شم٘مووودم ذم صوووٗم٦م اعمْل٤مًمٗمووو٦م ًمٚمحوووقادث أٟموووف قمٌووو٤مرة

 وٓزُمٝم٤م)اًمٙمؼم(، واجلز ٞم٦م وٓزُمٝم٤م )اًمّمٖمر( ويمؾ ؾمَت احلدوث.

، {٣٢١}انبقزة   چی  ی           یجئ  حئ      مئ       ىئ        يئ    جب  حب  چ  ىم٤مل شمٕم٤ممم:

، وم٤ٌمٔ و٦م إومم اٟمتٗموك اًمتٕمودد، {٣}اإلخوص:    چٱ  ٻ  ٻ  ٻچ وىم٤مل شمٕمو٤ممم : 

 ٚمف ؾموٌح٤مٟمف وشمٕمو٤ممم، ًمٙموـ هوذه أ و٦م مل شمٜموِػ أن واٟمتٗمك أن  ٙمقن هٜم٤مك )واطمد( ُم

 :             ٙمووقن ُمريمٌوو٤ًم، إذ ىموود  ٙمووقن اًمٌمووء واطموودًا وُمريمٌوو٤ًم، وماوو٤مء ىمقًمووف ذم أ وو٦م اًم ٤مٟمٞموو٦م

إؿم٤مرة إمم يمقٟمف شمٕم٤ممم ذم ذاشمف وُم٤مهٞمتف ُمٜمزهو٤ًم  قموـ  اًمؽميمٞمو٥م،  ومٌ٘مقًموف   چٻ  چ 

، وأسمٓموؾ ىموقل اًمٜمّمو٤مرى ذم .. ٟمٗمك  قموـ  ذاشموف  أٟموقاع اًمٙم ورة چٻ    چ       شمٕم٤ممم: 

اًمت ٚمٞم٨م، وم٢مهنؿ أي: اًمٜمّم٤مرى ضمٕمٚمقا اهلل شمٕم٤ممم ُمريم٤ًٌم ُمـ صمالصمو٦م، طمٞمو٨م زقمٛموقا أٟموف 

ُمٙمّقن ُمـ أىم٤مٟمٞمؿ: إب وآسموـ واًموروح، واعموراد سمو٤مٕىمٜمقم هوق اًمّموٗم٦م اًمتول هول 

فمٝمقر اًمِمولء وسمروزه ودمٚمٞمف ًمٖمػمه، وًمٞم٧ًم اًمّمٗم٦م همػم اعمقصقف، وهوق اجلوقهر 

هوذه اًم الصمو٦م واطمودة وهوق اهلل شمٕمو٤ممم، وم٠مسمٓموؾ اهلل زقمٛمٝموؿ واًمِمْلص، وزقمٛموقا أن 

ژ  ڑ  ڑ  ک  چ  سم٢مصم٤ٌمت )إطمد ٦م(، وطمٙمؿ قمٚمٞمٝمؿ سم٤مًمٙمٗمر وم٘مو٤مل شمٕمو٤ممم :

 .{٤١}انًائ ة   چک  ک  ک  گگ  گ  گ   ڳ  ڳ   ڳ     ڳ

 ووطمدة اًمذات شمٜمٗمل قمـ اهلل شمٕم٤ممم يمٛملم ومه٤م:

 اًمٙمؿ اعمتّمؾ ذم اًمذات: وهق شمريمٞمٌٝم٤م ُمـ أضمزاء. -1

                                                 

 .(136طم٤مؿمٞم٦م إُمػم )اٟمٔمر  (1)
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اًمٙمؿ اعمٜمٗمّمؾ ذم اًمذات: وهق شمٕمدد اًموذات، ومٝموق ؾموٌح٤مٟمف وشمٕمو٤ممم ُموـ طمٞمو٨م  -2

 اًمذات أطمدي، ومال شمريمٞم٥م ، وواطمدي، ومال شمٕمدد.

ُمو٤م يمو٤من ذم  ، واعمٜمٗمّموؾاًم٘م٤م ؿ سم٤مًمٌموء اًموذي  ٘مٌوؾ اًم٘مًوٛم٦م واًمٙمؿ هق: اعم٘مدار

 أؿمٞم٤مء ُمت٤ٌمقمدة ُمتٗم٤ميم٦م، واعمتّمؾ وده.

وُمٕمٜمك اًمقطمداٟمٞم٦م ذم اًمّموٗم٤مت: أُموران اطمودمه٤م: أٟموف ؾموٌح٤مٟمف وشمٕمو٤ممم ًموٞمس ًموف 

صٗمت٤من وم٠ميم ر ُمـ ضمٜمس واطمود، أي: قمودم شمٕمودده٤م يم٘مودرشملم، أو إرادشمولم أو ايم ور، 

وصم٤مٟمٞمٝمَ: أٟمف ٓ  قضمد ٕطمد صوٗم٦م شمِموٌف أو مت٤مصموؾ صوٗم٦م ُموـ صوٗم٤مشمف، ىمو٤مل صو٤مطم٥م 

 هرة:اجلق

 ووطمدة أوضمو٥م هلو٤م وُم وؾ ذي

 

 إرادة واًمٕمٚموووؿ ًمٙموووـ قموووؿ ذي

 أي: أوضم٥م وطمدة ًمٚمّمٗم٦م ومٚمٞم٧ًم ُمتٕمددة ُمـ ضمٜمس. 

 ومقطمدة اًمّمٗم٤مت شمٜمٗمل قمـ اهلل شمٕم٤ممم يمٛملم يمذًمؽ، ومه٤م:

اًمٙمؿ اعمتّمؾ ذم اًمّمٗم٤مت: وهوق اًمتٕمودد ذم صوٗم٤مت اهلل ُموـ ضموٜمس واطمود،  -1

سمووؾ هوول ىموودرة ومٚمووٞمس ًمووف ىموودرشم٤من، وٓ إرادشموو٤من، وٓ طمٞم٤مشموو٤من، وٓ قمٚمووَن: 

واطموودة، وإرادة واطموودة، وطمٞموو٤مة واطموودة، وقمٚمووؿ واطموود، ويمووذًمؽ سم٘مٞموو٦م 

  اًمّمٗم٤مت: ٕن اًمّمٗم٤مت ُمٕم٤مٍن، واعمٕم٤ما ٓ شمتٕمدد.

 اًمٙمؿ اعمٜمٗمّمؾ ذم اًمّمٗم٤مت: وهق أن  ٙمقن ًمٖمػم اهلل شمٕم٤ممم صوٗم٦م شمِموٌف صوٗم٦م -2

 اهلل، أو إرادة شمِمٌف إرادة  ىمدرة  شمِمٌف   ىمدرة عمْلٚمقق   ٙمقن   شمٕم٤مل، يم٠من  اهلل

                                                 

 (.144اٟمٔمر طم٤مؿمٞم٦م إُمػم ) (1)
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 شمٕم٤ممم. اهلل

 :ْٗتٍب 

رسمَ رد سمٕمْمٝمؿ ُم٠ًمًم٦م )اًمٙمؿ اعمتّمؾ( سمحاو٦م أن اًمٙموؿ اعمتّموؾ َ ٜمَّْمو٥ُم أصواًل 

 قمغم يشء ذي أضمزاء، وهذا اعمٕمٜمك ٓ  تْمح ذم اًمّمٗم٤مت.

ًمؾاجلقاب قا يمقن اًمّمٗم٤مت ىم٤م ٛم٦م سمذات واطمدة ُمٜمزًم٦م اًمؽميمٞمو٥م، : أن اًمٕمٚمَء ٟمزَّ

  ٓ اًمؽميمٞم٥م ٟمٗمًف: ٕٟمف ذم طم٘مف شمٕم٤ممم ُمًتحٞمؾ.

وُمٕمٜمك اًمقطمداٟمٞمو٦م ذم إومٕمو٤مل.. ًموٞمس ًمٖموػمه ُمٕموف ومٕموؾ أو شمو٠مصمػم ذم ومٕموؾ ُموـ  

إومٕم٤مل، وهق ؾمٌح٤مٟمف اًمٗم٤مقمؾ اعمْلت٤مر ًمٗمٕمٚمف، وهق اًمذي خيٚموؼ أومٕمو٤مل اًمٕمٌو٤مد، ىمو٤مل 

 چۇ  ۇ  ۆ   چ ، وىموو٤مل شمٕموو٤ممم: {١٢}انصووا اث   چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  چ شمٕموو٤ممم: 

 .{٣٢}انبزوج  

وهذا  ًٛمك قمٜمد اًمٕم٤مروملم )سمقطمودة إومٕمو٤مل(، وموال يشء  و١مصمر سمٓمٌٕموف أو سم٘موقٍة 

 ومٞمف: سمؾ هذا أُمر سم٤مـمؾ، وىمد فمٝمر ذم اًم٘مْمٞم٦م أرسمع ومرق:

: شم٘مقل أن اًمٌمء  ١مصمر سمٓمٌٕموف، يمو٠من  ٕمت٘مود أن إؾمو٤ٌمب اًمٕم٤مد و٦م يم٤مًمٜمو٤مر إوػ

يمؾ واًمنمب شم١مصمر ذم ُم٤ًٌٌمهت٤م يم٤محلرق واًم٘مٓمع واًمِمٌع واًمري، أي: واًمًٙملم وإ

 ٕمت٘موود أن اًمٜموو٤مر َوورق سمٓمٌٕمٝموو٤م وذاهتوو٤م، ويمووذًمؽ اًمًووٙملم شم٘مٓمووع، وإيمووؾ  ِمووٌع، 

 واًمنمب  روي، يمؾ ذًمؽ سمٓمٌٕمف وذاشمف، وُمٕمت٘مد ذًمؽ يم٤مومر سم٤مإلمج٤مع.

                                                 

 (.1/312قمقن اعمر د )اٟمٔمر:  (1)

 (.197اًمٌٞماقري )اٟمٔمر:  (2)
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: شم٘مقل أن اًمًٙملم شم٘مٓموع واًمٜمو٤مر َورق سم٘موقة ظمٚم٘مٝمو٤م اهلل ومٞمٝمو٤م، وذم يمٗمور افثإٔة

 ُمٕمت٘مد ذًمؽ ىمقٓن، إصح أٟمف ًمٞمس سمٙم٤مومر سمؾ هق وم٤مؾمؼ ُمٌتدع.

: شم٘مقل  إن  اهلل  هق  اعم١مصمر،  وًمٙموٜمٝمؿ  ضمٕمٚموقا  سمولم  إؾمو٤ٌمب وُمًو٤ٌٌمهت٤م افثافثة

ه ذًموؽ إمم شمالزُم٤ًم قم٘مٚمٞم٤ًم سمحٞم٨م ٓ  ّم ح ختٚمٗمٝمو٤م، ومٛمٕمت٘مود ذًموؽ ضم٤مهوؾ، ورسموَ ضمورَّ

 اًمٙمٗمر واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل.

: شم٘مقل أن اعم١مصمر هق اهلل شمٕم٤ممم، وًمٙمٜمٝمؿ ضمٕمٚمقا سملم إؾمو٤ٌمب وُمًو٤ٌٌمهت٤م افرابًة

 .ؾٓذا هق اظتَاد أهؾ اْليامن مـ أهؾ افتقحٔدشمالزُم٤ًم قم٤مد ٤ًم، سمحٞم٨م  ّمح ختٚمٗمٝم٤م، 

مم ذًموؽ أهوؾ اًمًوٜم٦م واجلَقمو٦م، وًمٚمٕمٌد ذم إومٕم٤مل وضموف ايمتًو٤مب يموَ ذهو٥م إ

ومٚمٞمس اًمٕمٌد خمت٤مرًا اظمتٞم٤مرًا يمٚمٞم٤ًم ًمٙمؾ ُم٤م  ٗمٕمٚمف، وًمٞمس هق ُمًت٘ماًل قمـ اهلل، يموَ ىمو٤مل 

ُمٞم٦م ًمٞمس ًمف وضمف اظمتٞمو٤مر، يموَ ىمو٤مل اجلؼم و٦م، سموؾ ضمٕموؾ اهلل ًموف  اعمٕمتزًم٦م، وٓ هق يم٤مًمد(

هوق وضمف اظمتٞم٤مر، وهق أي: آظمتٞم٤مر سم٘مدرشمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم وإرادشمف، وًموٞمس اًمٕمٌود 

اخلو٤مًمؼ هلووذا آظمتٞموو٤مر، ومّموو٤مر هبووذا اخلوو٤مًمؼ احل٘مٞم٘موول ًمألؿمووٞم٤مء هووق اهلل، طمتووك وضمووف 

آيمت٤ًمب ذم اًمٕمٌد هق ُمـ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم وًمق ؿم٤مء ًمًٚمٌف إ ٤مه ومّم٤مرت طمريمتوف 

 دون اظمتٞم٤مره يمٛمـ شمرشمٕمش  ده عمرض سمف وم٢مهن٤م شمتحرك دون اظمتٞم٤مر.

 :ٛوذِب أِن الضٍٛ ٔاجلىاعٛ يف ِذٓ املضأل  

 هؾ اًمًٜم٦م واجلَقم٦م إمم أن أومٕمو٤مل اًمٕمٌود آظمتٞم٤مر و٦م واىمٕمو٦م سم٘مودرة  اهللُمذه٥م أ

 ُ قضِمد شمٕم٤ممم  وطمده٤م، وًمٞمس  ًم٘مدرة  اًمٕمٌد شم٠مصمػم ومٞمٝم٤م: سمؾ اهلل شمٕم٤ممم أضمرى قم٤مدشمف سم٠من

                                                 

 (.197اًمٌٞماقري )اٟمٔمر:  (1)
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اظمتٞم٤مرا، وم٢من مل  ٙمـ شمّؿ ُم٤مٟمع أوضمود ومٞموف ومٕمٚموف اعموذيمقر ُم٘م٤مرٟمو٤ًم هلوذه ذم اًمٕمٌد ىمدرة و

قموغم –اًم٘مدرة وهذا آظمتٞم٤مر اًمٚموَذ ـ أوضمودمه٤م اهلل شمٕمو٤ممم ومٞموف، ومٞمٙموقن ومٕموؾ اًمٕمٌود 

 خمٚمقىم٤ًم هلل شمٕم٤ممم إسمداقم٤ًم وإطمداصم٤ًم، وُمٙمًقسم٤ًم ًمٚمٕمٌد. -هذا

 :املزاد بلضب العبد 

واظمتٞمو٤مره، ُموـ هموػم أن  ٙموقن صمٛمو٦م هق ُم٘م٤مرٟم٦م وضمقد اًمٗمٕمؾ سم٘مدرشمف واعمراد سمف: 

 شم٠مصمػم ُمٜمف أو ُمدظمؾ ذم وضمقده ؾمقى أٟمف أي: اًمٕمٌد يم٤من حماًل ًمٔمٝمقر اًمٗمٕمؾ.

اًمٗمرق سمولم طمريمو٦م اًمٕمٌود اًمتول ظمٚمو٧م قموـ  -يمَ ذيمر اإلُم٤مم اًمٖمزازم–و تٌلم ًمٜم٤م 

يمًٌف واظمتٞم٤مره وسملم ُم٤م ومٞمٝم٤م يم٥ًم ًمف ذم ُم ٤مل سمًٞمط ُ رد سمف قمغم ُمـ  ٘مقل أن اًمٕمٌود 

 ، وهق:جمٌقر يمٚمٞم٤مً 

أن اإلٟم٤ًمن اعمّم٤مب سمرقمِم٦م ذم  ده عمرض، أو يمٌػم اًمًـ اًموذي شمورشمٕمش  وده.. 

ٓ  ًتٓمٞمع إ ٘م٤مومٝم٤م، ومٝمول طمريمو٦م ٓ اظمتٞمو٤مر ًموف ومٞمٝمو٤م ُمٓمٚم٘مو٤ًم، سمْلوالف َر ٙمٝمو٤م ُموـ 

 اًمًٚمٞمؿ وم٤مًمٗمرق واوح سملم آصمٜملم.

 ىم٤مل ص٤مطم٥م اجلقهرة:

 وقمٜمووودٟم٤م ًمٚمٕمٌووود يمًووو٥م يُمٚمِّٗمووو٤م

 

 ومل  ٙموووووـ ُمووووو١مصمرًا ومٚمتٕمرومووووو٤م

 ًا وٓ اظمتٞموووو٤مراومٚمووووٞمس جمٌووووقر 

 

 وًموووٞمس يمووواًل  ٗمٕموووؾ اظمتٞمووو٤مرا

ووطمدة إومٕم٤مل شمٜمٗمل قمـ اهلل شمٕم٤ممم اًمٙموؿ اعمٜمٗمّموؾ ذم إومٕمو٤مل وم٘موط وهوق: أن  

 ٙمقن ًمٖمػم اهلل شمٕم٤ممم ومٕمؾ ُمـ إومٕم٤مل قمغم وضمف اخلٚمؼ واإلجي٤مد، ومال ظمو٤مًمؼ إٓ اهلل، 

 وطمٞم٨م ُ ٜم٥ًم ومٕمؾ ًمٖمػم اهلل ُ ٜم٥ًم قمغم وضمف اًمٙم٥ًم وآظمتٞم٤مر.

                                                 

 (.198اًمٌٞماقري )اٟمٔمر:  (1)
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پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  چ و تٌوولم ًمٜموو٤م هووذا اعمٕمٜمووك ذم ىمقًمووف شمٕموو٤ممم 

، أي: وُموو٤م رُمٞموو٧م  وو٤م حمٛموود ظمٚم٘موو٤ًم وإجيوو٤مدًا، إذ رُمٞموو٧م شمًوو٤ًٌٌم {٣٤}األَفووال   چڀ

 وايمت٤ًمسم٤ًم، وًمٙمـ اهلل رُمك ظمٚم٘م٤ًم وإجي٤مدًا.

اًمٙمؿ اعمتّمؾ ذم إومٕم٤مل.. وم٢من وُمِن )سمتٕمدد إومٕم٤مل( ومٝمق صم٤مسم٧م هلل شمٕمو٤ممم، وأُم٤م 

ٓ  ّمح ٟمٗمٞمف: ٕن ُم٤م ذم اًمٙمقن ُمـ ظمٚمؼ ورزق وإطمٞم٤مء وإُم٤مشم٦م ٓ  ٙم٤مد حيَم، وهق 

 ومٕمٚمف شمٕم٤ممم.

وإن وُمِن اًمٙمؿ اعمتّمؾ )سمٛمِم٤مريم٦م همػم اهلل هلل ؾموٌح٤مٟمف( ذم ومٕموؾ ُموـ إومٕمو٤مل.. 

  ومٕم٤مل.ُمٜمٗمل سمقطمداٟمٞم٦م إ -ٓ ؿمؽ–ومٝمق 

 :ٛٔاخلالص 

، يموَ أؾموٚمٗمٜم٤م أن صٗم٦م اًمقطمداٟمٞم٦م ٟمٗم٧م يمٛمقُم٤م  ٦ًم، واعمراد سمو٤مًمٙمؿ هٜمو٤م اًمتٕمودد

 وهذه اًمٙمٛمقم هل:

 اًمٙمؿ اعمتّمؾ ذم اًمذات: وهق اًمؽميمٞم٥م ومٞمٝم٤م. (1

 اًمٙمؿ اعمٜمٗمّمؾ ذم اًمذات: وهق اًمتٕمدد واًمٜمٔمػم. (2

اًمٙمؿ اعمتّمؾ ذم اًمّمٗم٤مت: وهوق اًمتٕمودد ذم صوٗم٤مت اهلل شمٕمو٤ممم ُموـ ضموٜمس  (3

 واطمد، واًمؽميمٞم٥م ومٞمٝم٤م.

 

                                                 

 (.144طم٤مؿمٞم٦م إُمػم )، و(1/313قمقن اعمر د )اٟمٔمر:  (1)

 (.312/ 1(، وقمقن اعمر د )31(، وهدا ٦م اعمر د )154رشح اًمّم٤موي )اٟمٔمر:  (2)



  ُْدُرْوِس افَتْقِحٔد اِب تَ ُِ د فِ يْ دِ افَِض  ُح افَؼ 
 

113 

................................................................................... 

اًمنمح 

اًمٙمؿ اعمٜمٗمّموؾ ذم اًمّموٗم٤مت: وهوق أن  ٙموقن ًمٖموػم اهلل صوٗم٦م شمِموٌف صوٗمتف  (4

 شمٕم٤ممم.

 اًمٙمؿ اعمٜمٗمّمؾ ذم إومٕم٤مل: وهق اعمِم٤مريم٦م ًمف ومٞمٝم٤م. (5

ل وم٢مٟمف ٓ  ٜمٗمك ومٞمٝم٤م يموَ شم٘مودم اًمتٗمّموٞمؾ ومٞموف، وهوذا وأُم٤م اًمٙمؿ اعمتّمؾ ذم إومٕم٤م

قمغم خمت٤مر اإلُم٤مم إؿمٕمري ُمـ أن صٗم٤مت إومٕم٤مل طم٤مدصم٦م: ٕهنو٤م قمٜموده قمٌو٤مرة قموـ: 

شمٕمٚم٘م٤مت اًم٘مدرة اًمتٜماٞمز ٦م احل٤مدصم٦م، واًمتٜماٞمز هق اإلجي٤مد أو اإلقمدام سم٤مًمٗمٕمؾ، وم٤مًمتٕمٚمؼ 

 اًمتٜماٞمزي ًمألومٕم٤مل قمٜمد إؿم٤مقمرة طم٤مدث.

 شمٕم٤ممم إجيو٤مد أطمودٟم٤م ُموـ إزل، وموَ أراده ٟمٗموذه سم٘مدرشموف، ُم ٤مل ذًمؽ: إذا أراد اهلل

وم٘مدرشمف أٟمازت وضمقد هذا اًمِمْلص، وم٢مٟما٤مز هذا اًمٗمٕمؾ طمو٤مدث، يموَ ؾموٜمذيمره إن 

 ؿم٤مء اهلل قمٜمد )صٗم٦م اًم٘مدرة(.

وأُموو٤م اعم٤مشمر د وو٦م: ومّمووٗم٤مت إومٕموو٤مل قمٜموودهؿ ىمد ٛموو٦م، إذ هوول قمٌوو٤مرة قمووـ: صووٗم٦م 

ُمٜمٗمٞم٤من أ ْم٤ًم، ومه٤م اًمٙمؿ اعمٜمٗمّمؾ اًمتٙمق ـ اًم٘مد ٛم٦م ، ومٕمغم هذا  ٙمقن قمٜمدهؿ اًمٙمَن 

  ذم إومٕم٤مل واًمٙمؿ اعمتّمؾ ومٞمٝم٤م.

 :ْٗتٍب 

اًم٘مرآن ُمـ أوًمف إمم آظمره ُمٌلم ًمٚمتقطمٞمد وصٗم٦م اًمقطمداٟمٞم٦م، وم٢من اًم٘مرآن إُمو٤م ظموؼم 

قمـ اهلل وأؾمَ ف وصوٗم٤مشمف وأومٕم٤مًموف: ومٝموق اًمتقطمٞمود اًمٕمٚمٛمول اخلوؼمي، وإُمو٤م دقموقة إمم 

 دوٟمف: ومٝمق اًمتقطمٞمد اإلرادي اًمٓمٚمٌل، وإُم٤م قم٤ٌمدشمف وطمده: وشمرك وظمٚمع ُم٤م ُ ٕمٌد ُمـ 

                                                 

 (.145(، واًمٌٞماقري )155رشح اًمّم٤موي )اٟمٔمر:  (1)
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أُمر وهنل وإًمزام سمٓم٤مقمتف: ومٝموذا ُموـ طم٘موقق اًمتقطمٞمود وُمٙمٛمالشموف، وإُمو٤م إظمٌو٤مر ُمٜموف 

ضمزاء شمقطمٞمده، وإُم٤م إظمٌو٤مر شمٕم٤ممم قمـ إيمراُمف ٕهؾ اًمتقطمٞمد ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة: ومٝمق 

قمـ أهؾ اًمنمك وُم٤م  ٘مع هلؿ ذم اًمدٟمٞم٤م  ُمـ اًمٜمٙم٤مل، وذم أظمرة  ُمـ  اًمٕم٘مو٤مب: ومٝموق 

 ضمزاء  ُمـ ظمرج  قمـ طمٙمؿ اًمتقطمٞمد، وماٛمٞمع ُم٤م ذم اًم٘مرآن شمقطمٞمد.

 :ٚفائد 

مل  ٙمٗمر سم٤مًمقطمداٟمٞم٦م إٓ سمٕمض اإلٟمس وم٘مط، أُم٤م جلـ.. ومال  ٕمت٘مدون اًمنمك سمو٤مهلل 

ذًمؽ أٟمف ٓ  قضمد ومٞمٝمؿ يم٤مومر، ومذًمؽ خم٤مًمػ ًمٚمٜمّمقص، وإٟمَ  ؾمٌح٤مٟمف، وًمٞمس ُمٕمٜمك

 اًمٙمٗمر ومٞمٝمؿ سمٖمػم اًمنمك.

 :ٌٛٗالدلٗن العقم٘ عمٜ صفٛ الٕحدا 

واًمدًمٞمؾ قمغم اًمٕم٘مكم قمغم صٗم٦م اًمقطمداٟمٞم٦م أٟمف ًمق يم٤من ُمتٕموددًا مل ُ قضِمود ؿموٞمئ٤ًم ُموـ 

ًمق يم٤مٟم٤م  هذه اعمْلٚمقىم٤مت( ومقضمقد إؿمٞم٤مء هبذا اًمٜمٔم٤مم اًمٕماٞم٥م.. ُمٌٓمؾ ًمٚمتٕمدد: ٕٟمف

إهللم.. وم٢مُم٤م أن  تٗم٘م٤م، وإُم٤م أن خيتٚمٗم٤م، وم٢من اشمٗم٘م٤م.. ومال  ٛمٙمـ أن  قضمودا اًمٌموء ُمٕمو٤ًم: 

ٕن ُمٕمٜمووك ذًمووؽ ورود ُموو١مصمر ـ ُمٕموو٤ًم قمووغم أصموور واطموود، وهووذا حموو٤مل: ٕٟمووف ٓ جيتٛمووع 

ُم١مصمران ُمٕم٤ًم، يمٛمٓمرىمتل احلداد وم٢مهنَ ٓ  ٘مٕم٤من ُمٕم٤ًم ذم ُمٙم٤من واطمد، وٓ  ٛمٙمـ أ ْمو٤ًم 

ضمداه ُمرشم٤ًٌم: ٕٟمف إن أوضمده إول.. وم٤مًم ٤ما ٓ حموؾ ًموف، ومٙمٞموػ هلذ ـ اإلهللم أن  ق

 وأظمر  سمٌٕمْمف   أطمدمه٤م  خيتص  أن   يمذًمؽ  ٛمٙمـ   ُمقضمقد؟، وٓ   قضمد  ُم٤م هق
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اػ:  ًَ ُْٔؾ َظَذ َذفَِؽ َؿقُفُف َت
داَػ: [٠٥٢افّضَدرة: ] ژ ی  ی    یژ َوافَدفِ ًَ , َوَؿْقُفدُف َت

 .[1اإلظمالص: ] ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ

اًمنمح 

سمٌٕمْمف أظمر: ٕٟمف إذا شمٕمٚم٘مو٧م ىمودرة إول سمٌموء.. ومٛمٕمٜمو٤مه اٟمًوداد اًمٓمر وؼ أُمو٤مم 

 ىمدرة اًم ٤ما ًمٚمتٕمٚمؼ سمف، وهذا قماز  ٘ميض سم٠مٟمف ًمٞمس إًمف.

وإن اظمتٚمٗموو٤م، سموو٠من أراد أطموودمه٤م إجيوو٤مد اًمٕموو٤ممل ُموو اًل، وأراد أظموور إقمداُمووف.. ومووال 

ع اًمْمد ـ، وهق حمو٤مل، وٓ  ٛمٙمـ أن  ٜمٗمذ ُمرادمه٤م ُمٕم٤ًم: ٕٟمف  ؽمشم٥م قمغم ذًمؽ اضمتَ

 ٛمٙمـ أن  ٜمٗمذ ُمراُد أطمدمه٤م دون أظمر: ٕن ذًمؽ  ٕمٜمل قماز اًمذي مل  ٜمٗمذ ُموراده، 

 وهق إذًا ًمٞمس سم٢مًمف، إٟمَ اًمذي ٟمٗمذ ُمراده هق اإلًمف.

 وم ٧ٌم سمذًمؽ سمٓمالن اًمتٕمدد، وإذا سمٓمؾ اًمتٕمدد صمٌت٧م اًمقطمداٟمٞم٦م.

 ىم٤مل ص٤مطم٥م اجلقهرة:

 ىمٞم٤مُموووووف سمووووو٤مًمٜمٗمس وطمداٟمٞمووووو٦م

 

هووووووو٤ًم أوصووووووو٤م  ومف ؾموووووووٜمٞمَّفْ ُمٜمزَّ

 قمـ ود أو ؿمٌٍف رش ٍؽ ُمٓمٚم٘مو٤م 

 

 وواًمووٍد يمووذا اًمقًموود وإصوودىم٤م

  :ٌٛٗالدلٗن الٍقم٘ عمٜ صفٛ الٕحدا 

}انبقوزة    چی  ی           یچ اًمدًمٞمؾ اًمٜم٘مكم قمغم صٗم٦م اًمقطمداٟمٞم٦م ىمقًموف شمٕمو٤ممم: 

جت    چ   ، وىمقًمووف شمٕموو٤ممم:{٣}اإلخووص:   چ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ ، وىمقًمووف شمٕموو٤ممم: {٣٢١

ۋ  ۅ     ۅ       ۉ  ۉ    ې  چىمقًموووووف شمٕمووووو٤ممم:  و ،{٣٣١}انكهوووووف   چمت     حت    خت  

، واقمٚمؿ أن )إٓ( ذم هذه أ ٦م اًمٙمر ٛم٦م هل صٗم٦م ٔهل٦م سمٛمٕمٜمك {٦٦}األَبيا    چې

)همػم(، ومٝمل اؾمٌؿ: ًمٙمـ مل  ٔمٝمر إقمراهب٤م إٓ ومٞمَ سمٕمده٤م ًمٙمقهنو٤م قموغم صوقرة احلورف، 

  ُمـ ضمٝم٦م اعمٕمٜمك وٓ ُمـ ضمٝم٦م اًمٚمٗمظ.وٓ جيقز أن شمٙمقن )إٓ( هٜم٤م أداة اؾمت ٜم٤مء، ٓ
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ًُِلَها  َمـِعَيى الُقِدَرِة َوَدِل
 

دا  دِدُم ِِبَ ًْ ا َما َيَناُف َوُي اَػ ُيْقِجُد ِِبَ ًَ ٌة بَِذاتِِف َت َّ
ٌة َؿائِ َّ ٌة َؿِدْي ٍَ ْدَرُة ِهَل: ِص َُ اف

ْجددُز, َمددا َيَندداُف, ًَ ددْدَرِة اف َُ ددؿِ ِ. َوِضدددُّ اف ِْ
ًِ ٌة  َظددَذ ِوْؾددِؼ اِْلَراَدِة َواف ٍَ ْجُز ِصدد ًَ َؾدداف

اَػ. ًَ ٌة ِِف َحؼِّ اهللِ َت َِ ْٔ  ُمِْضَتِح

اًمنمح 

: ومألٟمف  ٚمزم ُمـ ذًمؽ ٟمٗمل اًمتقطمٞمد، إذ اًمت٘مد ر )ًمقيم٤من وموٞمٝمَ أما مـ جٓة ادًْك

آهل٦م ًمٞمس ومٞمٝمؿ اهلل ًمٗمًدشم٤م(، ومٞم٘متيض سمٛمٗمٝمقُمف أٟمف ًموق يمو٤من وموٞمٝمَ اهلل مل شمٗمًود، وهوق 

ٞمس ومٞمٝمؿ وهلذا ومًدت، وُمٕمٜمو٤مه يموذًمؽ إصمٌو٤مت سم٤مـمؾ، إذ ُمٕمٜمك هذا اًمٙمالم أن اهلل ًم

 آهل٦م ُمع اهلل.

: ومألن اعمًت ٜمك ُمٜمف ُ ِمؽمط أن  ٙمقن قم٤مُم٤ًم، وآهل٦ٌم مجع ُُمٜمّٙمر وأما مـ جٓة افٍِظ

 ذم اإلصم٤ٌمت، ومال قمٛمقم ًمف، ومال  ّمح اؾمت ٜم٤مء ُمٜمف.

 صفٛ القدرٚ ٔدلٗمّا

 واًم٘مدرة ًمٖم٦ًم هل:  اًم٘مقة و آؾمتٓم٤مقم٦م.

ؾ هول: صوٗم٦م ىمد ٛمو٦م ىم٤م ٛمو٦م سمذاشموف شمٕمو٤ممم  قضمود وُمٕمٜمك اًم٘مدرة ذم طم٘مف قمز وضمو

 .و ٕمدم هب٤م يمؾ ممٙمـ قمغم وومؼ اإلرادة واًمٕمٚمؿ

وهذا اًمتٕمر ػ ُمع ؾم٤م ر اًمتٕم٤مر ػ اعمذيمقرة ًمٚمّمٗم٤مت ٓ شمتٜم٤مول احل٘مٞم٘مو٦م: ٕٟموف 

واعمووراد سمٙمٚمٛموو٦م  ٓ  ٕمٚمووؿ يمٜمووف ذاشمووف وصووٗم٤مشمف إٓ هووق ؾمووٌح٤مٟمف، وإٟمووَ هووذه رؾمووقم،

ت ذم قمٚمؿ اعمٜمٓموؼ اًمتول هول قمٜمود أهوؾ اعمٜمٓموؼ )رؾمقم(.. اًم٘مًؿ اًم ٤ما ُمـ اًمتٕمر ٗم٤م

 صمالصم٦م أىم٤ًم م:)احلد، واًمرؾمؿ، واًمتٕمر ػ سم٤مًمٚمٗمظ(، وم٠مُم٤م احلد: ومٝمق شمٕمر ػ اجلٜمس.

                                                 

 (.34(، وهدا ٦م اعمر د )1/324(، وقمقن اعمر د )115اًمٌٞماقري )اٟمٔمر:  (1)
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 ٤محلٞمقان اًمٜم٤مـمؼ.وأُم٤م اًمرؾمؿ: ومٝمق اًمتٕمر ػ سم٤مٔصم٤مر، يمتٕمر ػ اإلٟم٤ًمن سم

وأُم٤م اًمتٕمر ػ سم٤مًمٚمٗمظ: ومٝمق إسمدال اًمٚمٗمظ سمٚمٗمٍظ ُمرادف ًمف أؿموٝمر ُمٜموف، يمتٕمر وػ 

 اًمٖمْمٜمٗمر سم٤مٕؾمد.

: ـمٚموو٥م اًمّمووٗم٦م أُموورًا زا وودًا قمووغم ىمٞم٤مُمٝموو٤م وافتًِددؼ هددقوًمٚم٘موودرة شمٕمٚم٘موو٤مت ؾمووٌع، 

سم٤مًموووذات، أي: اىمتْمووو٤م ٝم٤م واؾموووتٚمزاُمٝم٤م، وهوووذا طم٘مٞم٘مووو٦م ذم اًمتٕمٚموووؼ سم٤مًمٗمٕموووؾ، وهوووق 

 ٕمٜمك طمدوصمف ذم اًمقىم٧م اًمذي أراده اهلل.اًمتٜماٞمزي، أي: إٟما٤مزه سمٛم

ًمٌموء، أو قموغم يموقن  –ذم إزل  – اًمّموٗم٦م وأُم٤م إـمالق اًمتٕمٚموؼ قموغم صوالطمٞم٦م

 اًمٌمء ذم اًم٘مٌْم٦م.. ومٛما٤مز: ٕٟمف ًمٞمس شمٕمٚم٘م٤ًم طم٘مٞم٘م٦م.

ُمـ ُمقاىموػ اًمٕم٘موقل، وموال  ٕمٚمٛموف إٓ اهلل، واًمتح٘مٞموؼ هوق  وؿٔؾ: أن افتًِؼ هق:

 .اًمتٕمر ػ إول

 :وتًَِات افَدرة هل

شمٕمٚمؼ صٚمقطمل ىمد ؿ: وُمٕمٜمك اًمتٕمٚمؼ اًمّمٚمقطمل: هوق صوالطمٞمتٝم٤م ذم إزل  (1

ًمإلجي٤مد واإلقمدام، ومٛمٝمٛمتٝم٤م أي: اًم٘مدرة اإلجي٤مد واإلقمدام ًمٚمٛمٙمٜم٤مت، وؾمٞم٠ميت 

 سمٞم٤مٟمف أيم ر إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.

شمٕمٚمؼ ىمٌْم٦م: وهق شمٕمٚم٘مٝم٤م سمٕمدُمٜم٤م ومٞمَ ٓ  وزال ىمٌوؾ وضمقدٟمو٤م، سمٛمٕمٜموك أن اهلل  (2

 سم٘مدرشمف وأسمدًمف سم٤مًمقضمقد، وإن ؿم٤مء أسم٘مك ذًمؽ شمٕم٤ممم إن ؿم٤مء ىمٓمع ذًمؽ اًمٕمدم

                                                 

 (.1/325قمقن اعمر د )اٟمٔمر:  (1)

 (.325/ 1(، وقمقن اعمر د )116اًمٌٞماقري )اٟمٔمر:  (2)
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 اًمٕمدم سم٘مدرشمف، ويمذًمؽ إن ؿم٤مء أسم٘مك اؾمتٛمرار اًمقضمقد، أو إن ؿم٤مء ىمٓمٕمف.

 شمٕمٚمؼ سم٤مًمٗمٕمؾ: وهق شمٕمٚم٘مٝم٤م سم٢مجي٤مدٟم٤م سم٤مًمٗمٕمؾ سمٕمد اًمٕمدم اًم٤ًمسمؼ. (3

 شمٕمٚمؼ ىمٌْم٦م: وهق شمٕمٚم٘مٝم٤م سم٤مؾمتٛمرار اًمقضمقد سمٕمد اًمٕمدم. (4

 شمٕمٚمؼ سم٤مًمٗمٕمؾ: وهق شمٕمٚم٘مٝم٤م سم٢مقمداُمٜم٤م سم٤مًمٗمٕمؾ سمٕمد وضمقدٟم٤م. (5

 شمٕمٚمؼ ىمٌْم٦م: وهق شمٕمٚم٘مٝم٤م سم٤مؾمتٛمرار اًمٕمدم سمٕمد اًمقضمقد. (6

 شمٕمٚم٘مٝم٤م سم٤مًمٗمٕمؾ: وهق شمٕمٚم٘مٝم٤م سم٢مجي٤مدٟم٤م سم٤مًمٗمٕمؾ طملم اًمٌٕم٨م  قم اًم٘مٞم٤مُم٦م. (7

وُمـ هٜم٤م ٟمٗمٝمؿ أن اًمتٕمٚمؼ  واًمتٕمٚمؼ ٓ  ٙمقن إٓ ًمّمٗم٤مت اعمٕم٤ما وم٘مط،

اًمتٜماٞمزي ًمٚم٘مدرة طم٤مدث وًمٞمس سم٘مد ؿ: ٕهن٤م شمتٕمٚمؼ سمحدوث اًمٗمٕمؾ ذم اًمقىم٧م 

واًمزُمـ اًمذي أراده اهلل، ومتٕمٚم٘مٝم٤م سمحدوصمٝم٤م أي: سم٤مإلٟما٤مز طم٤مدث: ٕن وىمقع اًمٗمٕمؾ 

 طم٤مدث، يمَ شم٘مدم.

وُمٕمٜمك شمٕمٚمؼ اًم٘مٌْم٦م: أن اعمٛمٙمـ ذم ىمٌْم٦م اًم٘مدرة، وم٢من ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم أسم٘م٤مه قموغم 

 دُمف، وإن ؿم٤مء أوضمده، وإن ؿم٤مء أقمدُمف.قم

وأُم٤م اًمٕمدم إززم.. ومال شمتٕمٚمؼ سمف اًم٘مدرة اشمٗم٤مىم٤ًم: ٕٟمف واضم٥م ٓ ضم٤م ز، وإٓ جل٤مز 

  وضمقدٟم٤م ذم إزل، وهذا سم٤مـمؾ: عم٤م  ٚمزم قمٚمٞمف ُمـ شمٕمدد ذوات اًم٘مدُم٤مء.

 ومتٕمٚمؼ اًم٘مدرة ذم وضمقد اعمٛمٙمٜم٤مت أُمر ُمتٗمؼ قمٚمٞمف، وأُمو٤م ذم قمدُموف اًمٓمو٤مرئ سمٕمود

 ومٛمْلتٚمػ ومٞمف قمغم ىمقًملم ومه٤م:اًمقضمقد.. 

 ىمٓمٕمف  سم٘مدرشمف، وإن ؿم٤مء ؿم٤مء اهلل أسم٘م٤مه   شمٕمٚمؼ شم٠مصمػم، وم٢من : أهن٤م شمتٕمٚمؼ سمف إول 

                                                 

 (.44هدا ٦م اعمر د )اٟمٔمر:  (1)
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 اًم٤ٌمىمالا.وأسمدًمف سم٤مًمٕمدم سم٘مدرشمف، وهق ىمقل إىمؾ ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ يم٤مًم٘م٤ميض 

: أهن٤م ٓ شمتٕمٚمؼ سم٢مقمداُمٜم٤م سمٕمد وضمقدٟمو٤م: سموؾ إذا أراد اهلل قمودم اعمٛمٙموـ ىمٓموع افثاِن

 قمٜمف اإلُمداد، ومٞمٜمٕمدم سمٜمٗمًف، يم٤مًمٗمتٞمٚم٦م إذا ُم٤م اٟم٘مٓمع قمٜمٝم٤م اًمز ٧م اٟمٓمٗم٠مت سمٜمٗمًٝم٤م.

واًم٘مدرة ٓ شمتٕمٚمؼ سم٤مًمقاضم٥م وٓ سم٤معمًتحٞمؾ : ٕن شمٕمٚم٘مٝم٤م يمَ شم٘مودم شمٕمٚموؼ إجيو٤مد 

٧م سم٤مًمقاضمو٥م.. وم٢مُمو٤م ًمتقضموده، وهوق ُمقضموقد أصواًل: ٕٟموف أو إقمدام، وم٠مهنو٤م إن شمٕمٚم٘مو

واضم٥م اًمقضمقد، وإُم٤م ًمتٕمدُمف، وهق ٓ  ٘مٌوؾ اًمٕمودم: وٕهنو٤م إن شمٕمٚم٘مو٧م سم٤معمًوتحٞمؾ 

 وم٢مُم٤م ًمتقضمده، وهق ٓ  ٘مٌؾ اًمقضمقد سمح٤مل، أو ًمتٕمدُمف، وهق ُمٕمدوم أصاًل.

 :ّٛعب 

ىموود   ووػم اًمووٌٕمض ؿمووٌٝم٦م ظمٓمووػمة، وهوول: أن قموودم شمٕمٚمووؼ اًم٘موودرة سم٤مًمقاضموو٥م 

 :واجلقاب ظذ ذفؽ هقحٞمؾ  ٕمد(  قمازًا، واعمًت

أن قموودم شمٕمٚمووؼ اًم٘موودرة سم٤مًمقاضموو٥م واعمًووتحٞمؾ إٟمووَ يموو٤من ٕهنووَ ظم٤مرضموو٤من قمووـ 

وفمٞمٗمتٝم٤م، وهل اإلجي٤مد واإلقمدام، وًمٞمٌس ذًموؽ قماوزًا إذ أن اًمٕماوز إٟموَ  ٙموقن إذا 

 يم٤من اعمتٕمٚمؼ ُمـ وفم٤م ػ اًم٘مدرة .

 وهٜم٤م ٟميب ُم اًل سمًٞمٓم٤ًم ًمت٘مر ٥م اًمٗمٝمؿ، وهق:

 ًمٕملم اإلسمّم٤مر، ومٝمل شمٌٍم، وًمٙمٜمٝم٤م ٓ شمًٛمع، ومٝموؾ ُ ٕمود( ٟم٘مّمو٤م ومٞمٝمو٤مأن وفمٞمٗم٦م ا

 شمورَ  إن مل شمًٛمع اًمّمقت؟، ويمذًمؽ إذن شمًٛمع وٓ شمٌٍمو، ومٝموؾ ُ ٕمود( قماوزًا إن مل

وٓ  إذن؟، إذا ًمٞمس سمٕماز أن ٓ شمًٛمع اًمٕملم: ٕن اًمًوٛمع ظمو٤مرج قموـ وفمٞمٗمتٝمو٤م،

 .إقمغم ٤م، وهلل اعم ؾ ٕمد قمازًا إن مل شمَر إذن: إذ اإلسمّم٤مر ظم٤مرج قمـ وفمٞمٗمتٝم
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، أي: أن ُموو٤م قمووغم وومووؼ اإلرادة واًمٕمٚمووؿواًم٘موودرة إٟمووَ شمقضموود اعمٛمٙمووـ وشمٕمدُمووف 

إٓ ظمّمّمف شمٕم٤ممم سم٢مرادشمف.. أسمرزشمف اًم٘مدرة، أي: أٟمف شمٕم٤ممم ٓ  قضمد أو  ٕمودم سم٘مدرشموف 

ُم٤م أراد وقمٚمؿ وضمقده أو قمدُمف ُمـ اعمٛمٙمٜم٤مت، ومتٕمٚمؼ اًم٘مدرة ومرع قموـ شمٕمٚموؼ اإلرادة 

 واًمٕمٚمؿ يمَ ؾمٞمٔمٝمر ًمٜم٤م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم قمٜمد ذيمر اإلرادة ىمر ٤ًٌم.

وىمدرشمف شمٕم٤ممم واطمدة همػم ُمتٕمددة يمَ سمٞمٜم٤م ذًمؽ ذم صٗم٦م اًمقطمداٟمٞم٦م: ٕن شمٕمدده٤م 

اًمقىم٧م، وهذا ٓ  ٘مٌٚمف قم٘مؾ وٓ   ٘متيض ًمزوم اضمتَع ُم١مصمر ـ قمغم أصمر واطمد ذم ٟمٗمس

 ٟم٘مؾ، وُم ٚمٝم٤م سم٘مٞم٦م اًمّمٗم٤مت يمَ شم٘مدم.

 :ٚفائد 

اًم٘مدرة ٓ شمٜمتٝمل قمٜمد ـم٤م ٗم٦م ُمـ اعمٛمٙمٜم٤مت، يم٠من شمتٕمٚمؼ هبذه اًمٓم٤م ٗم٦م دون همػمه٤م، 

 سمؾ هل قم٤مُم٦م اًمتٕمٚمؼ سماٛمٞمٕمٝم٤م، ٓ خيرج قمٜمٝم٤م أي ممٙمـ.

عمًوت٘مٌؾ، ويمذًمؽ ُمتٕمٚم٘م٤مت اًم٘مدرة ٓ شمٜمتٝمل إمم طمود، وٓ إمم هن٤م و٦م ذم ضم٤مٟمو٥م ا

أي: سموَ خيوص اعمًوت٘مٌؾ، إذ ُمٜمٝموو٤م ٟمٕموٞمؿ اجلٜمو٤من وقمووذاب اًمٜموػمان، ويمالمهو٤م ُمتاوودد 

أسمدي، أُم٤م ُم٤م وضمد ُمـ ُمتٕمٚم٘م٤مت ذم اخلو٤مرج أي: قموـ هوذ ـ اًمِموٞمئلم يمٜمٕموٞمؿ اًمودٟمٞم٤م 

وقمٛمر اعمْلٚمقىم٤مت ومٞمٝم٤م.. ومٝمق ُمتٜم٤مٍه: ٕن يمؾ ُم٤م طمٍمه اًمقضمقد ُموـ اعمٛمٙمٜمو٤مت ومٝموق 

 ُمتٜم٤مٍه.

 ىم٤مل ص٤مطم٥م اجلقهر:

 ٌة سمٛمٛمٙموووووـ شمٕمٚم٘مووووو٧موم٘مووووودر

 

 سموووال شمٜمووو٤مهل ُمووو٤م سموووف شمٕمٚم٘مووو٧م

                                                  

 (.45(، وهدا ٦م اعمر د )136(، واًمٌٞماقري )1/415قمقن اعمر د )اٟمٔمر:  (1)
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ُْٔؾ َظدَذ َذفِدَؽ ؿقفدف تًداػ: 
وؿقفدف , [121اعم٤م ودة: ] ژمس   حص  مص   جض  حض  ژ َوافَدفِ

حت  خت           مت  ىت        يت  جث   مث  ىث  يث   حج  مججح  مح     جخ             ژ   تًددددددداػ:

 [44وم٤مـمر: ] ژحخ  مخ  

اًمنمح 

  ٛالقدرٚ:الدلٗن العقم٘ عمٜ صف 

واًمدًمٞمؾ قمغم صٗم٦م اًم٘مدرة قم٘ماًل )أٟمف ًمق مل  تّموػ سم٤مًم٘مودرة.. ٓشمّموػ سمْموده٤م 

وهق اًمٕماز، وًموق يمو٤من قمو٤مضمزًا.. مل  قضمود ؿموٞمئ٤ًم ُموـ هوذه اعمْلٚمقىمو٤مت، يمٞموػ وىمود 

 فمٝمرت؟، ومٔمٝمقره٤م ُمٜم٤مٍف ًمٚمٕماز، وسم٤مٟمتٗم٤م ف شم ٧ٌم اًم٘مدرة.

 :ٚالدلٗن الٍقم٘ عمٜ صفٛ القدر 

، {٦١}انبقووزة   چگ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ چ  :و دًمٞمووؾ اًم٘موودرة ٟم٘موواًل: ىمقًمووف شمٕموو٤ممم

حت  خت           مت  ىت        يت  جث   مث  ىث  يث   حج  مججح  مح     جخ      چ وىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 .{٧٧} اطز   چحخ  مخ  
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ًُِلَها  َمـِعَيى اإِلَراَدِة َوَدِل
 

اَػ  ًَ ٌة بَِذاتِِف َت َّ
ٌة َؿائِ َّ ٌة َؿِدْي ٍَ ِض َما  اِْلَراَدُة: ِهَل ِص ًْ ـَ بَِّض

ُِ ّْ ا إَْمَر اُد ُص ِِبَ ُُيَهِّ

اِت  ٍَ اِت َوافهِّ َٓ َدِم َوإَْزِمَِْة َوإَْمَُِِْة َواجِل ًَ ـَ افُقُجْقِد َواف ِْٔف ِم َِ ْقُز َظ  .ََيُ

اًمنمح 
 

 وعٍٜ اإلرادٚ ٔدلٗمّا

 واإلرادة ًمٖم٦ًم: ُمٓمٚمؼ اًم٘مّمد.

٦م سمذاشمف شمٕمو٤ممم، خيّموص وُمٕمٜمك اإلرادة ذم طم٘مف قمز وضمؾ هل: صٗم٦م ىمد ٛم٦م ىم٤م ٛم

 هب٤م اعمٛمٙمـ سمٌٕمض ُم٤م جيقز قمٚمٞمف، وومؼ اًمٕمٚمؿ.

واًمذي جيقز قمغم اعمٛمٙمـ أُمقر ُمت٘م٤مسمٚم٦م، ٓ جيتٛمع واطمد ُمٜمٝم٤م ُموع ُم٘م٤مسمٚموف، وهول 

 ؾمٜم٦م: اًمقضمقد، واًمّمٗم٦م، واعم٘مدار، واجلٝم٦م، واًمزُم٤من، واعمٙم٤من.

وىمقًمف: )قمغم وومؼ اًمٕمٚمؿ(، أي: أن ختّمٞمص اهلل شمٕم٤ممم ًمٚمٛمٛمٙمـ قمغم وومؼ شمٕمٚموؼ 

ّٓ ُمو٤م قمٚموؿ ُموـ اعمٛمٙمٜمو٤مت ظموػمًا  قمٚمٛمف سمف: ٕٟمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ٓ خيّمص سم٢مرادشموف إ

 يم٤من أو رشًا، وهبذا ُ ٕمٚمؿ أن شمٕمٚمؼ اإلرادة ومرع قمـ شمٕمٚمؼ اًمٕمٚمؿ.

 ومها: ,وفإلرادة تًَِان

شمٕمٚمؼ صٚمقطمل ىمد ؿ: وهق صالطمٞم٦م اًمّمٗم٦م أزًٓ ًمٚمتْلّمٞمص، إذ ٓ ُمٙمره هل٤م  (1

 وٓ ُم٤مٟمع.

اًمتْلّمٞمص سم٤مًمٗمٕمؾ أزًٓ، وصمٌقهت٤م وومؼ اًمٕمٚمؿ، شمٕمٚمؼ شمٜمازي ىمد ؿ: وهق وىمع  (2

سموَ ؾموتٙمقن قمٚمٞموف،  -أزٓ –وم٤محلؼ ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ىمد ظمّمص إؿموٞم٤مء اعمٛمٙمٜمو٦م 

 ،                      ُمووـ أوصوو٤مف وأُمٙمٜموو٦م وأزُمٜموو٦م وهمػمهوو٤م، واظمتوو٤مر هلوو٤م سمٕمووض ُموو٤م جيووقز قمٚمٞمٝموو٤م

 . {٢٢}انقصص   چۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉچ 
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ومتٕمٚمؼ اإلرادة سم٤معمٛمٙمـ شمٕمٚموؼ ختّموٞمص أي: ختّموٞمص ُمو٤م ؾموٞمٙمقن قمٚمٞموف، قموغم 

شمٚمٕمؼ اًمٕمٚمؿ اًمٙم٤مؿمػ يمَ ؾمٞم٠ميت إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم، ويمال اًمتٕمٚم٘ملم أززم، ومال ؾمٌؼ سملم 

ٞمص، وشمٕمٚموؼ اًمٕمٚموؿ اًمتٕمٚم٘ملم، ُمع شمٖمو٤م ر ٟموققمل اًمتٕمٚموؼ، ومتٕمٚموؼ اإلرادة شمٕمٚموؼ ختّمو

شمٕمٚمؼ اٟمٙمِم٤مف، وأن ُم٤م قمٚمؿ اهلل أن ٓ  ٙمقن مل شمتٕمٚمؼ سمف اإلرادة ًمٞمٙموقن، ىمو٤مل شمٕمو٤ممم 

}األَفوووووووووال   چھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ﮲﮳   ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸چ 

، ومٚمؿ  ٙمـ اإلؾمَع: ٕٟمف ُم٤م قمٚمؿ ومٞمٝمؿ ظموػمًا، وسم٤مًمتو٤مزم ُمو٤م أراده: ٕٟموف ًموق أراده  {٦١

 ًمٙم٤من، واهلل قمٚمؿ أٟمف ٓ  ٙمقن.

ٚمؼ اإلرادة ؾم٤مسمؼ قمغم شمٚمٕمؼ اًم٘مدرة: ٕن اإلرادة ختّموص، واًم٘مودرة شمقضمود وشمٕم

أو شمٕمدم ُم٤م ظمّمّمتف اإلرادة، ومتٕمٚمؼ اًم٘مدرة شم٤مًمٞم٤ًم ًمتٕمٚمؼ اإلرادة وشمقىمٗمٝم٤م قمٚمٞمٝم٤م، وىمد 

ىمدم اعمّمٜمػ رخف اهلل ذيمر اًم٘مدرة قمغم اإلرادة ٕن شم٠مصمػم اًم٘مدرة ذم اعمٛمٙمـ أفمٝمر ُمـ 

إمم ؾمو٤مطم٦م اًمقضموقد دًمٞموؾ قموغم اًم٘مودرة، واًمتٕمٚموؼ شم٠مصمػم اإلرادة، إذ أن إسموراز اعمٛمٙموـ 

اًمتٜماٞمزي ًمإلرادة شمٕمٚم٘م٤ًم أزًمٞمو٤ًم، ومٞمٙموقن ؾمو٤مسم٘م٤ًم قموغم شمٕمٚموؼ اًم٘مودرة اًمتٜماٞموزي ًمٙمقٟموف 

 طم٤مدصم٤ًم، يمَ شم٘مدم.

واإلرادة يم٤مًم٘مدرة ٓ شمتٕمٚمؼ سم٤مًمقاضم٥م وٓ سم٤معمًتحٞمؾ: إذ هل خمّمّم٦م ًمٚم٘مودرة ، 

واًميو، ظمالومو٤ًم ًمٚمٛمٕمتزًمو٦م وًمٙمٜمٝم٤م شمتٕمٚمؼ سم٤معمٛمٙمـ اًمذي  ِمٛمؾ اخلػم واًمنم، واًمٜمٗمع 

 اًمذ ـ ىم٤مًمقا أهن٤م ُم٘متٍمة قمغم اخلػم واًمٜمٗمع وم٘مط.

 ىم٤مل ص٤مطم٥م اجلقهرة:
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 وضمووووو٤م ز قمٚمٞموووووف ظمٚموووووؼ اًمِموووووور

 

 واخلووػم يم٤مإلؾمووالم وضمٝمووؾ اًمٙمٗموور

  :ٛوضأل 

ُمقر اخلًٞم٦ًم، وم٤مٕصوح ومٞمٝمو٤م اجلوقاز ذم ُم٘مو٤مم اًمتٕمٚموٞمؿ وقموغم وُم ؾ اًمنمور إ

شم٘مد رًا ًمٕمٛمقم شمٕمٚمؼ  هذا ٓ  ٘م٤مل: اهلل ظم٤مًمؼ اًم٘مردة واخلٜم٤مز ر إٓ ذم ُم٘م٤مم اًمتٕمٚمٞمؿ،

 اًم٘مدرة واإلرادة، أي: أن ذًمؽ داظمؾ ذم قمٛمقم شمٕمٚم٘م٤مت اًم٘مدرة واإلرادة. 

ا اًمِم٠من، ىم٤مل: ُمـ ىم٤مل ذم قمقن اعمر د:))وُمـ إدب اجلؿ ُم٤م ىم٤مًمف سمٕمْمٝمؿ ذم هذ

ىمٚمٜم٤م: إن اهلل شمٕم٤ممم أراد طمدوث مجٞمع  –سمٚمٗمظ احلقادث  –ؾم٠مًمٜم٤م قمـ اًمنمور 

أراد اًمنمور، وهذا إدب  -قمز وضمؾ –احلقادث، وهذه ُمٜمٝم٤م، وٓ ٟم٘مقل أدسم٤ًم: إٟمف 

ومرع ُمـ همّمـ أدب اجلـ اًمٜمْمػم اعمزهر طملم ىم٤مًمقا: سمٕمد ُم٤م عمًقا اًمًَء ومقضمقده٤م 

ۆ      ۆ   ۈ    ۈ  ٴۇ    ۋ  ۋ  ۅ   ڭ  ۇ  ۇ   چ ٤ًٌم ىمد ُمٚمئ٧م طمرؾم٤ًم ؿمد دًا وؿمٝم

، ومٛمع ذيمر )اًمنم( سُمٜمل اًمٗمٕمؾ ًمٚمٛماٝمقل ٤َمؿمٞم٤ًم ُمـ أن {٣١}انجٍ   چۅ  ۉ 

 ٘مقًمقا )أرشا أراد اهلل سمٛمـ ذم إرض(، وطملم ُذيمر )اًمرؿمد( سُمٜمل ًمٚمٛمٕمٚمقم، وأؾمٜمد 

  . چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  چهلل شمٕم٤ممم طمٞم٨م ىم٤مًمقا: 

ى  ائ  ائ  ەئ          ەئ  وئ  چ ىم٤مل:  وقمـ اًمٖمالُملم اًمٞمتٞمٛملم

ۈئ  ۈئ   ېئ   چ، وىمد ىم٤مل ُمـ مجٞمع ُم٤م سمدر ُمٜمف {٢٦}انكهف   چوئ

 ڎ  ڈ      ڈ                 چ ، وقمغم هذا اعمٜمٝم٩م اًمٙمر ؿ ضمرى ىمقًمف شمٕم٤ممم: {٢٦}انكهف  چېئ
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ژ  ڑ     ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳڳ  ژ  

 ((. اهو{٦٢}آل عًزاٌ   چڱ     ڱڱ  ڱ       ں  ں         ڻ   ڻ

ْٔدَؽ دَوافَند)):صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾموٚمؿ أُم٤م ىمقًمف و َْٔس إَِف أظمرضموف  ((رُّ َفد

صووغم اهلل قمٚمٞمووف وآًمووف  .. وم٘موود ىموو٤مل اإلُموو٤مم اًمٜمووقوي ذم إذيم٤مر:))وأُموو٤م ىمقًمووفُمًووٚمؿ

َْٔؽ  )):وصحٌف وؾمٚمؿ  َْٔس إَِف ..وم٤مقمٚمؿ أن ُمذه٥م أهؾ احلوؼ ُموـ اعمحودصملم ((َوافَؼُّ َف

واًمٗم٘مٝم٤مء واعمتٙمٚمٛملم ُمـ  اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم  وُمـ  سمٕمدهؿ ُمـ قمٚموَء اعمًوٚمٛملم  أن 

مجٞمووع  اًمٙم٤م ٜموو٤مت ظمػمهوو٤م ورشهوو٤م ، ٟمٗمٕمٝموو٤م ورضهوو٤م يمٚمٝموو٤م ُمووـ اهلل ؾمووٌح٤مٟمف وشمٕموو٤ممم ، 

٘مد ره ، وإذا صم٧ٌم هذا ومالسمد ُمـ شم٠مو ؾ هذا احلد ٨م ، ومذيمر اًمٕمٚموَء ومٞموف وسم٢مرادشمف وشم

أضمقسم٦م : أطمده٤م وهق أؿمٝمره٤م ىم٤مًمف اًمٜمي سمـ ؿمٛمٞمؾ وإ ٛم٦م سمٕمده : ُمٕمٜم٤مه : واًمنم ٓ 

 ت٘مرب سمف إًمٞمؽ ، واًم ٤ما : ٓ  ّمٕمد إًمٞمؽ ، إٟمَ  ّمٕمد اًمٙمٚمؿ اًمٓمٞم٥م ، واًم ٤مًم٨م : ٓ 

اًمنم وإن يم٤من ظم٤مًم٘مف ، يمَ ٓ  ٘م٤مل :  ٤م ظم٤مًمؼ  ْم٤مف إًمٞمؽ أدسم٤م ، ومال  ٘م٤مل :  ٤م ظم٤مًمؼ 

اخلٜم٤مز ر وإن يم٤من ظم٤مًم٘مٝم٤م ، واًمراسمع : ًمٞمس رشا سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم طمٙمٛمتؽ ، وم٢مٟمؽ ٓ ختٚمؼ 

 ؿمٞمئ٤م قمٌ ٤م(( اهو.

وىمد  ٘مع ًمإلٟم٤ًمن ُمٙمروه ومٞمَ  ٔمـ: سمٞمٜمَ وىمققمف ُمٜمع قمٜمف ُمو٤م هوق رش ُمٜموف ومٙمو٤من 

   ٙمقن طمٞمٜمئٍذ رش. وىمققمف حلٙمٛم٦م طمٞم٨م شم٥ًٌم ذم ُمٜمع ُم٤م هق أقمٔمؿ ُمٜمف، ومال
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 ٔ ٌْتعاىل؟ِن املعاص٘ تقع بإرادتْ صبحا 

ڭ  ڭ  ۇ  چ ُمذه٥م اًمًوٚمػ وأ ٛمو٦م إُمو٦م أن اهلل شمٕمو٤ممم ظمو٤مًمؼ يموؾ يشء 

، وُم٤م ؿم٤مء اهلل يم٤من، وُم٤م مل  ِم٤مء مل  ٙمـ، ومال خيرج ممٙمـ قموـ {١٢}انصا اث   چۇ

روا اإلرادة قموغم اخلوػم واًمٜمٗموع واًمٓم٤مقمو٦م، وشمٕمٚمؼ إرادشمف، ظمالوم٤ًم ًمٚمٛمٕمتزًم٦م اًموذ ـ ىمّمو

إرادشموف، وىمو٤مًمقا: هوق يمو٤مره هلو٤م، ومو٢من رور يمٚمٝمو٤م طم٤مدصمو٦م سمٖموػم ووضمٕمٚمقا اعمٕم٤ميص واًمِم

ىمّمدوا يمراهٞم٦م قم٘مٚمٞم٦م أي: أيم ر مم٤م  ر د.. ومال ٟمًٚمؿ هلؿ ذم ذًمؽ عمْل٤مًمٗم٦م اًمٜمّمقص: 

وٕن ذًمؽ  ٘متيض أن حيّمؾ ذم اًمٙمقن يشء دون إرادشمف: سمؾ همّم٤ًٌم قمٜمف، وهوذا أُمور 

 ؿمٜمٞمع، وهذا هق ُم٘مّمقدهؿ ذم اًمٙمراه٦م.

يص وأصم٤مم.. ومٝمق مم٤م أمجع قمٚمٞمف وأُم٤م اًمٙمراه٦م اًمنمقمٞم٦م اًمتل هل اًمٜمٝمل قمـ اعمٕم٤م

اعمًٚمٛمقن ىم٤مـم٦ٌم، وم٤مهلل ٓ  رى ًمٕمٌو٤مده اًمٙمٗمور، وٓ  و٠مُمر سم٤مًمٗمحِمو٤مء وٓ سم٤مًموذٟمقب، 

وإن يم٤من هذا يمٚمف واىمع سم٢مرادشمف، ًمٙمٜمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ٓ حيٌف وٓ  رو٤مه، سمؾ  ٌٖمْمف 

 و ذم أهٚمف، و ٕم٤مىم٥م قمٚمٞمف.

 دتْ؟فإُ قاه قائن: ِلىا ٖعاقب عمٜ الذٌب ٔقد ٔقع بإرا 

وم٤مجلقاب: أن اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم مل جيٕمؾ اإلٟمًو٤من جمٌوقرًا ذم مجٞموع أُموقره، وٓ 

خمت٤مرًا جلٛمٞمع أُمقره، سمؾ ضمٕمؾ ًمف ضمزء اظمتٞم٤مر  ًٛمك سم٤مًمٙم٥ًم  يمَ شم٘مودم، وم٤مإلٟمًو٤من 

 :     ٓ خيٚمؼ أومٕم٤مًمف وٓ خيت٤مره٤م مجٞمٕم٤ًم: سمؾ ًموف ضموزء اظمتٞمو٤مر، و  ٌو٧م ذًموؽ سم٘مقًموف شمٕمو٤ممم

 ، ومٝمذا   ٧ٌم وضمقد{٦١}انتكىيز   چۈئ         ۆئ  ۈئ  ۆئ        ۇئ   ۇئ        وئ      وئ چ 
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، چوئ    چ           ًمإلٟمًو٤من: ٕن اهلل شمٕمو٤ممم أؾموٜمد اعمِموٞمئ٦م إمم اإلٟمًو٤من سم٤مًمٗمٕموؾ اظمتٞم٤مر

 ٦م اهلل شمٕم٤ممم وقمٛمقم شمٕمٚم٘مٝم٤م.يمذًمؽ إـمالق ُمِمٞمئو  ٧ٌم 

واإلٟم٤ًمن  ِمٕمر ُمـ ٟمٗمًف سم٠من ًمف إرادة ضمز ٞم٦م خيت٤مر هب٤م سملم إؿمٞم٤مء اعمٓمروطم٦م  ًمف  

ذم  ؾم٤مطم٦م  اًمتٙمٚمٞمػ  اًمقاؾمٕم٦م، واًمتٙمٚمٞمػ  سمحد ذاشمف  دًمٞمؾ  قمغم وضمقد ضمزء اظمتٞمو٤مر 

ًمدى اإلٟم٤ًمن: وإٓ مل  ٙمـ ًمف ُمٕمٜمك، و ِمٕمر اإلٟم٤ًمن يمذًمؽ أن ًمف ىمدرة  ٌٚمغ هب٤م ُمو٤م 

ڄ  ڄ  چ ت٤مره وأراده، ؾمقاء يم٤من ُمٕمّمٞم٦م أو ـم٤مقم٦م، ظموػمًا أو رشًا، ىمو٤مل شمٕمو٤ممم اظم

، ومٌٝمووووذه اجلز ٞموووو٦م ُمووووـ {٦١}انكهووووف   چ ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ

 آظمتٞم٤مر  ٙمقن قمٚمٞمٝم٤م اًمٕم٘م٤مب وهل٤م اًم قاب.

 ىم٤مل ص٤مطم٥م اجلقهرة:

 وقمٜمووودٟم٤م ًمٚمٕمٌووود يمًووو٥م يُمٚمِّٗمووو٤م

 

 ومل  ٙموووووـ ُمووووو١مصمرًا ومٚمتٕمرومووووو٤م

 ٞموووو٤مراومٚمووووٞمس جمٌووووقرًا وٓ اظمت 

 

 وًموووٞمس يمووواًل  ٗمٕموووؾ اظمتٞمووو٤مرا

  :ٛوضأل 

اإلرادة همووػم إُموور، سمٛمٕمٜمووك أن اإلرادة ًمٞمًوو٧م قموولم إُموور، وٓ ُمًووتٚمزُم٦م ًمووف، 

 واًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ:

أن اهلل شمٕم٤ممم ىمد ) ر د و ٠مُمر(، ومتٚمت٘مل اإلرادة وإُمر، يم٢م َن ُمـ قمٚمؿ اهلل ُمٜمٝمؿ 

  اإل َن، وم٠مٟمف شمٕم٤ممم أرد ُمٜمٝمؿ اإل َن وأُمرهؿ سمف.

 ) ر د وٓ  ٠مُمر(، يم٤مًمٙمٗمر اًمقاىمع ممـ قمٚمؿ اهلل أهنؿ ٓ  ١مُمٜمقن، ويم٤معمٕمو٤ميصوىمد 

 ،أهنؿ ؾمٞمٙمٗمرون أهنؿ  ٘مٕمقن ومٞمٝم٤م، وم٢مٟمف أراد ذًمؽ: ٕٟمف قمٚمؿ أزًٓ  ممـ قمٚمؿ اهلل شمٕم٤مل
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 سمف. ًمٙمٜمف مل  ٠مُمر 

وىمد ) ٠مُمر وٓ  ر د(، يم٢م َن ُمـ قمٚمؿ ُمٜمٝمؿ اًمٙمٗمر، وإٟمَ أُمرهؿ سم٤مإل َن ُمع أٟمف 

مل ُ رده ُمٜمٝمؿ ًمٞمٔمٝمر ذم قم٤ممل احلٙمٛم٦م واًمٕمٛمؾ ُم٤م قمٚمٛمف اهلل أزًٓ، ومٞمٙمقن احل٤ًمب قموغم 

 چھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ﮲چ ُم٤م فمٝمر ُمٜمٝمؿ ٓ قمغم ُم٤م قمٚمٛمف ومٞمٝمؿ، ىم٤مل شمٕمو٤ممم 

 دٟم٤م إسمراهٞمؿ أن  ذسمح اسمٜمف إؾمَقمٞمؾ ومل ُ ِرْد ذًمؽ.، ويمذًمؽ أُمر اهلل ؾمٞم {٦١}األَفال  

وىمد )ٓ  ٠مُمر وٓ  ر د(، يمٙمٗمر ُمـ قمٚمؿ ُمٜمٝمؿ اإل َن، وم٢مٟمف شمٕم٤ممم مل ُ ِرْدُه ُموٜمٝمؿ، 

 ومل  ٠مُمرهؿ سمف.

واإلرادة يمذًمؽ همػم اًمٕمٚمؿ أي: أهن٤م ًمٞم٧ًم قمولم اًمٕمٚموؿ، وٓ ُمًوتٚمزُم٦م ًموف: ٕن 

، أُموو٤م -ٞم٠ميت إن ؿموو٤مء اهلل شمٕموو٤ممميمووَ ؾموو–اًمٕمٚموؿ  تٕمٚمووؼ سم٤مًمقاضموو٥م واعمًووتحٞمؾ واجلوو٤م ز 

 اإلرادة وم٢مهن٤م شمتٕمٚمؼ سم٤مجل٤م ز وم٘مط، يمَ شم٘مدم. 

واإلرادة يمذًمؽ همػم اًمرو٤م اًمذي هق ىمٌقل اًمٌموء واإلصم٤مسمو٦م قمٚمٞموف: ٕن اإلرادة 

ىمد شمتٕمٚمؼ سمَ ٓ  رى سمف اهلل شمٕم٤ممم )يم٤مًمٙمٗمر اًمقاىمع ُمـ اًمٙمٗم٤مر(، وم٢مٟمف شمٕم٤مل أراده وٓ 

  رى سمف، وهذا صم٤مسم٧م سم٤مًمٕم٘مؾ.

 ص٤مطم٥م اجلقهرة:ىم٤مل 

 وىموووووووودرة إرادة وهموووووووو٤م رت

 

ًَ واًمرووو٤م يمووَ صمٌوو٧م  أُموورًا وقمٚموو

  ِن اإلرادٚ ِ٘ املغٗئٛ؟  

 ُمذه٥م اجلٛمٝمقر ا٤َمد اعمِمٞمئ٦م واإلرادة وأٟمف  ٓمٚمؼ أطمدمه٤م قمغم أظمر، ومٙمؾ ُم٤م

 ُمـ –ُمراد ًمف، ويمؾ ُم٤م  ر ده ومٝمق   –  ُمـ طمٞم٨م أٟمف ُمِم٤مء ًمف  –  ِم٤مؤه اهلل شمٕم٤مل ومٝمق 
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ُْٔؾ ظَ 
اػ: َوافَدفِ ًَ  .[٠٥]افزوج:  ژۇ  ۇ  ۆ    ژَذ َذفَِؽ َؿقُفُف َت

اًمنمح 

 ُمِم٤مء ًمف. –طمٞم٨م أٟمف ُمراد ًمف 

 ٚالدلٗن العقٗن عمٜ صفٛ اإلراد: 

واًمدًمٞمؾ اًمٕم٘مكم قمغم ذًمؽ أٟمف ًمق يم٤من اهلل شمٕمو٤ممم ُُمْٙمَرهو٤ًم.. ًمٙمو٤من قمو٤مضمزًا، ويمقٟموف 

 ُمٜمزه قمـ اًمٜم٘مص.قم٤مضمزًا أُمر حم٤مل: ٕن ذًمؽ ٟم٘مٌص، واحلؼ ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم 

 :ٚالدلٗن الٍقم٘ عمٜ صفٛ اإلراد 

 :   ، وىمقًموف شمٕمو٤ممم{٣٢}انبوزوج    چۇ  ۇ  ۆ  چ واًمدًمٞمؾ قموغم ذًموؽ ىمقًموف شمٕمو٤ممم: 

 چٻ  پ  پ  پ  پ چ  :، وىمقًمووووف شمٕموووو٤ممم{٣}انًائوووو ة   چں  ں   ڻ  ڻ  ڻچ 

}انبقزة   چۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋچ ، وىمقًمف شمٕم٤ممم: {٣٢}انحج  

 .{٢٢}انقصص   چۋ  ۅ  ۅ  ۉۋ   چ ، {٣٢٥

 

 

           

                                                 

 (.179، وإ٤َمف اعمر د )(131اًمٌٞماقري )اٟمٔمر:  (1)
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ًُِلُه  َمـِعَيى الِعِلِه َوَدِل
 

َُِْٕناؾًا  ِْٔع افُقُجْقِه ا
ـْ مَجِ َٔاَف ِم ا إَْص اَػ ِِبَ ًَ ِنُػ َفُف َت َُ ٌة َتْْ َّ ٌة َؿِدْي ٍَ ُؿ: ُهَق ِص ِْ

ًِ اف

 َٓ اَػ  ًَ ُف َوَت َٕ َق ُشّْضَحا ُٓ اٍف. َؾ ٍَ ـْ َؽْرِ َشّْضِؼ َخ ٌَٔة ِِف  َتاّمًا ِم
ِْٔف َخاؾِ َِ ك َظ ٍَ إَْرِ  ََتْ

ًَاَػ. ٌَِة ِِف َحؼِّ اهللِ َت ْٔ ٌة ُمِْضتَِح ٍَ ُؾ ِص ْٓ ُؾ, َؾاجَل ْٓ ِِْؿ اجَل
ًِ َٓ ِِف افَِضاَمِف. َوِضدُّ اف  َو

اًمنمح 
 

 وعٍٜ العمي ٔدلٗمْ

ُمٕمٜمك اًمٕمٚمؿ ذم طم٘مف قمز وضمؾ هق: صٗم٦م ىمد ٛم٦م أزًمٞم٦م ىم٤م ٛم٦م سمذاشمف شمٕم٤ممم، ُمتٕمٚم٘مو٦ٌم 

اًمقاضم٤ٌمت واجل٤م زات واعمًتحٞمالت،  ٜمٙمِمػ ًمف شمٕم٤ممم  هبو٤م يموؾ اعمٕمٚمقُمو٤مت سماٛمٞمع 

ُمـ مجٞمع اًمقضمقه اٟمٙمِم٤موم٤ًم شم٤مُم٤ًم قمغم وضمف اإلطم٤مـم٦م قمغم ُم٤م هل، ُمـ همػم ؾموٌؼ ظمٗمو٤مء، 

 أي: مل  ًٌ٘مف ضمٝمؾ.

ومتٕمٚمؼ صٗم٦م اًمٕمٚمؿ شمٕمٚمؼ اٟمٙمِم٤مف شم٤مٍم ُموـ هموػم ؾموٌؼ ظمٗمو٤مء سماٛمٞموع اًمقاضمٌو٤مت 

شمٕم٤ممم ٓ ختٗمك قمٚمٞمف ظم٤مومٞمو٦م ذم إرض وٓ واجل٤م زات واعمًتحٞمالت، ومٝمق ؾمٌح٤مٟمف و

 ذم اًمًَء. 

وشمٕمٚمؼ اًمٕمٚمؿ شمٕمٚمؼ شمٜماٞمزي ىمود ؿ، وموٞمٕمٚمؿ اهلل شمٕمو٤ممم إؿموٞم٤مء أزًٓ قموغم ُمو٤م هول 

قمٚمٞمف، إمج٤مًٓ وشمٗمّمٞماًل، ويمقهن٤م وضمدت ذم اعم٤ميض أو ُمقضمقدة ذم احل٤مل، أو ؾمتقضمد 

اًمٕمٚمؿ، وم٤معمتٖمػّم إٟموَ ذم اعمًت٘مٌؾ، ومٝمل أـمقار ُمـ اعمٕمٚمقُم٤مت ٓ شمقضم٥م شمٖمػّمًا ذم شمٕمٚمؼ 

  هق صٗم٦م اعمٕمٚمقم، ٓ شمٕمٚمؼ اًمٕمٚمؿ.

 وًمووٞمس ًمّمووٗم٦م اًمٕمٚمووؿ شمٕمٚمووؼ صووٚمقطمل ىموود ؿ، وٓ شمٜماٞمووزي طموو٤مدث، وإٓ ًمووزم

 ىمٌؾ طمٞمٜمئٍذ، واًمتٜماٞمزي احل٤مدث ًمٞمس سمٕم٤ممل    ٕمٚمؿ ص٤محل٤ًم ٕنْ   ُمـ يم٤من  اجلٝمؾ: ٕنَّ 
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اًمنمح 

ٌََ٘مُف ضمٝمؾ.  أن  تٕمٚمؼ ؾَم

وقمٚمٛمف شمٕم٤ممم ًموٞمس سمٛمٙمتًو٥م، وٓ جيوقز رشقمو٤ًم وقم٘مواًل أن  ٓمٚموؼ أو  ٕمت٘مود أن 

قمٚمٛمووف شمٕموو٤ممم ُمٙمتًوو٥م : ٓؾمووتح٤مًمتف، وٕن اًمٕمٚمووؿ اًمٙمًووٌل ذم اًمٕموورف هووق: اًمٕمٚمووؿ 

٤مدث، إذًا يم٘مقًمٜم٤م: اًمٕمو٤ممل ُمتٖموػّم، ويموؾ ُمتٖموػم طمو احل٤مصؾ قمـ اًمٜمٔمر وآؾمتدٓل،

 ٜمت٩م قمـ ذًمؽ )أن اًمٕم٤ممل طمو٤مدث(، وهوذه اًمٜمتٞماو٦م وصوٚمٜم٤م إًمٞمٝمو٤م قموـ ـمر وؼ اًمٜمٔمور 

 وآؾمتدٓل، ومٝمل قمٚمؿ ُمٙمت٥ًم.

وىمٞمؾ أن اًمٕمٚمؿ اًمٙمًٌل هق: ُم٤م شمٕمٚم٘م٧م سموف اًم٘مودرة اًمتٜماٞمز و٦م احل٤مدصمو٦م، ومٞمِموٛمؾ 

اًمٕم٤ممل احل٤مدث سم٤مٕسمّم٤مر أو اًمِموؿ أو همػمهو٤م ُموـ احلوقاس، وقموغم يموال اًمتٕمور ٗملم ٓ 

ؿ اهلل شمٕم٤ممم يمًٌل: ٕٟمف  ٚمزم ُمـ ذًمؽ ىمٞم٤مم احلقادث سمف شمٕم٤ممم، و ٚمزم أ ْمو٤ًم  ٘م٤مل ًمٕمٚم

 ؾمٌؼ اجلٝمؾ ذم طم٘مف، وهذا حم٤مل.

 :ةىم٤مل ص٤مطم٥م اجلقهر

 وقمٚمٛموووف وٓ  ٘مووو٤مل ُمٙمتًوووو٥م

 

 حلووؼ واـموورح اًمر وو٥ماوموو٤مشمٌع ؾمووٌٞمؾ 

  و تْمح اًمٗمرق سملم قمٚمٛمف شمٕم٤ممم وسملم قمٚمٛمٜم٤م ومٞمَ  ٠ميت: 

 ٤معمٙمت٥ًم.أن قمٚمٛمٜم٤م ُمٙمت٥ًم، وقمٚمؿ اهلل شمٕم٤مل ًمٞمس سم -1

 أن قمٚمٛمٜم٤م  ًٌ٘مف ظمٗم٤مء، وًمٞمس قمٚمؿ اهلل ُمًٌقق سمْلٗم٤مء. -2

أن قمٚمٛمٜم٤م سم٤مٕؿمٞم٤مء حمدود أي: ٓ ٟمحٞمط سمٙمؾ يشء، وقمٚمٛمف شمٕم٤ممم حمٞمط سمٙمؾ  -3

 يشء.

                                                 

 (.166، وطم٤مؿمٞم٦م إُمػم قمغم رشح اجلقهرة )(111(، واًمٌٞماقري )1/353اعمر د )قمقن اٟمٔمر:  (1)

 (.168إُمػم )اٟمٔمر إ٤َمف اعمر د رشح ضمقهرة اًمتقطمٞمد اعمٓمٌقع ُمع طم٤مؿمٞم٦م  (2)
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ُْٔؾ َظَذ َذفَِؽ ؿقفف تًاػ:
ژ ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀژ َوافَدفِ

َوؿقفف  [ ٠١]افىَلق:  ژحج  مج  جح  مح  جخ     حخ  مخ  ژ َوؿقفف تًاػ: [٦]ادجادفة: 

 .[٠٣]ادِؽ:  ژٺ   ٺ  ٿ       ڀ   ڀ  ٺ  ٺژ  تًاػ: 

اًمنمح 

مج  جح      مح   چأن قمٚمٛمٜم٤م ُمٕمرض ًمٚمٜمًٞم٤من، وٓ يمذًمؽ قمٚمؿ اهلل، ىم٤مل شمٕمو٤ممم  -4

 .{٢٧}يزيى   چجخ

 قمٚمٛمٜم٤م ىمد خيٓمئ، وٓ يمذًمؽ قمٚمؿ اهلل شمٕم٤ممم  -5

ُمـ  ٕمتد سم٢ممج٤مقمف يمٌ٘مٞم٦م  وقمٚمٛمف شمٕم٤ممم ٓ شمتٜم٤مهك شمٕمٚم٘م٤مشمف، و هق قمٚمؿ واطمد سم٢ممج٤مع

اًمّمٗم٤مت اًمتل ٓ شمتٕمدد ُمـ ضمٜمس واطمد يمَ شم٘مدم، ومل  ذه٥م أطمٌد إمم شمٕمدد قمٚمؿ اهلل 

 شمٕم٤ممم سمٕمدد اعمٕمٚمقُم٤مت إٓ أسم٤م ؾمٝمٞمؾ اًمّمٕمٚمقيمل.

ُمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمقاضم٤ٌمت واعمًتحٞمالت واجل٤م زات، أي: أن شمٕمٚم٘مٝم٤م أقمؿ  وصٗم٦م اًمٕمٚمؿ

 ُمـ شمٕمٚمؼ اًم٘مدرة واإلرادة.

 ىم٤مل ص٤مطم٥م اجلقهرة:

 وُم وؾ ذي ،ووطمدة أوضم٥م هلو٤م

 

 ًمٙموووـ قموووّؿ ذي ،إرادة واًمٕمٚموووؿ

 وقموووؿ أ ْمووو٤ًم واضمٌووو٤ًم واعمٛمتٜموووع 

 

..............................

.... 

 

 

 :الدلٗن العقم٘ عمٜ صفٛ العمي 

واًمدًمٞمؾ قمغم صٗم٦م اًمٕمٚموؿ قم٘مواًل: أٟموف ًموق مل  ٙموـ قم٤معمو٤ًم.. ًمٙمو٤من ضمو٤مهاًل، ويمقٟموف 

ًَ سم٤مًم٘مّمد وآظمتٞمو٤مر، ويموؾ ُموـ يمو٤من ضم٤مهاًل حم٤مل، وأٟمف شمٕم٤ممم وم٤مقمؾ ومٕماًل ُم ت٘مٜم٤ًم حمٙم

 يمذًمؽ جي٥م ًمف اًمٕمٚمؿ.

                                                 

 (.48، وطم٤مؿمٞم٦م إُمػم )(138اًمٌٞماقري )اٟمٔمر:  (1)
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 :الدلٗن الٍقم٘ عمٜ صفٛ العمي 

    مئچ اًمدًمٞمؾ قمغم صٗم٦م اًمٕمٚمؿ ٟم٘ماًل: ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم أيم ور ُموـ ُمقووع ذم اًم٘مورآن  و

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ ، وىمقًموووف شمٕمووو٤ممم: {٤٥}األَفوووال   چىئ  يئ  جب  حب

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  چ ، وىمقًمووووف شمٕموووو٤ممم: {٤٤}انبقووووزة   چپ  پ  پ

 چٹ    ٹ  ٹ   ٹ  ڤ   ڤ  چ ، وىمقًموووف شمٕمووو٤ممم: ٦١انُحوووم   چہ  ہ  ہ  

}انحووج   چڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہچ ، وىمقًمووف شمٕموو٤ممم: {٤٧}انُحووم  

 چىب  يب   جت   حت  خت  متىت  يت  جث  مث  ىث    چ ٤ممم: ، وىمقًموووف شمٕمووو{٤١

 چٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀچ ، وىمقًموووووف شمٕمووووو٤ممم: {٣٢}انحجوووووزاث  

، وىمقًمف {٣٦}انطوص:    چحج  مج  جح  مح  جخ     حخ  مخ     چ، وىمقًمف شمٕم٤ممم: {٤}انًجادنت  

 .{٣٧}انًه    چڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ     چ شمٕم٤ممم: 

 :ّٛعب 

ٌؾ: هذا يمٚمف دًمٞموؾ قموغم قمٚمٛموف سم٤مجلو٤م زات، ومو٠م ـ اًمودًمٞمؾ قموغم قمٚمٛموف رسمَ ىم٤مل ىم٤م 

 سم٤مًمقاضم٤ٌمت واعمًتحٞمالت؟

: سم٠من دًمٞمؾ ذًمؽ هق دًمٞمؾ قمدم اومت٘م٤مره شمٕم٤ممم عمْلّموص: ٕٟموف ًموق مل  ٕمٚموؿ أجٔب

ٚموف، و ٚموزم أن  ٙموقن طم٤مدصمو٤ًم،  اًمقاضم٤ٌمت واعمًتحٞمالت.. ًمٙمو٤من حمت٤مضمو٤ًم إمم ُموـ  ٙمٛمِّ

 . قمدم اومت٘م٤مره ًمٚمٛمْلّمص ومٞمٗمت٘مر ًمٚمٛمْلّمص، وىمد ىم٤مم اًمدًمٞمؾ قمغم

                                                 

 (.355/ 1قمقن اعمر د )اٟمٔمر:  (1)
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ًُِلَها  َمـِعَيى احَلًَاِة َوَدِل
 

دداَػ  ًَ َتِِّد ِصددَحُة اتَِّهدداؾِِف َت َْ دداَػ, َت ًَ ددٌة بَِذاتِددِف َت َّ
دٌة َؿائِ َّ ٌة َؿِدْي ٍَ َٔداُة: ِهددَل ِصدد احَل

اِت اَفتِل َتَتَقَؿُػ  ٍَ ـَ افهِّ َها ِم ْدَرِة َوَؽْرِ َُ ِع َوافَّضَكِ َواف ّْ ِؿ َوافَِض ِْ
ًِ َٔاِة.  بِاف َظَذ احَل

َٔاتَِْدا. َوِضددُّ  ٍف بِِخدََلِف َح َِْٔضْت بَِقاِشَىِة َرْ ٌَٔة َف
َمِدَيٌة َذاتِ اَػ َأَبِدَيٌة ََسْ ًَ َٔاُتُف َت َوَح

اَػ. ًَ ٌة ِِف َحؼِّ اهللِ َت َِ ْٔ ٌة ُمِْضَتِح ٍَ َٔاِة اَدْقُت, َؾاَدْقُت ِص   احَل

اًمنمح 
 

 وعٍٜ احلٗاٚ ٔدلٗمّا

رخف اهلل شمٕم٤ممم صٗم٦م احلٞم٤مة سم٠مهن٤م: صٗم٦م ىمد ٛم٦م ىم٤م ٛمو٦م سمذاشموف شمٕمو٤ممم قمرف اعمّمٜمػ 

شم٘متيض صح٦م اشمّم٤مومف شمٕم٤ممم سم٤مًمٕمٚمؿ واًمًٛمع واًمٌٍم واًم٘مدرة وهمػمه٤م ُموـ اًمّموٗم٤مت 

ل أي: شمّموحح آشمّمو٤مف هبووذه واًمقاضمٌو٦م اًمتول شمتقىموػ قموغم احلٞموو٤مة، وُمٕمٜموك شم٘متْمو

ت: ٕن احلٞمو٤مة ٓ اًمّمٗم٤مت اعمذيمقرة، وًمٞمس اعمراد أن احلٞمو٤مة  ٚموزم ُمٜمٝمو٤م سم٘مٞمو٦م اًمّموٗم٤م

ّٓ أن هذه اًمّمٗم٤مت واضم٦ٌم ذم طم٘مف شمٕم٤ممم ًم٘مٞم٤مم إدًم٦م قمٚمٞمٝم٤م.    ٚمزم ُمٜمٝم٤م يشء ُمٓمٚم٘م٤ًم، إ

 أُم٤م ذم طم٘مٜم٤م ٟمحـ اًمٌنم.. وم٘مد  ٜمتٗمل اًمٕمٚمؿ ُمع وضمقد احلٞم٤مة، يمَ ذم اعماٜمقن.

وقمرف اإلُم٤مم اًمًٜمقيس صٗم٦م احلٞم٤مة سمتٕمر وػ  ِموٛمؾ احلٞمو٤مة احل٤مدصمو٦م واًم٘مد ٛمو٦م 

ىم٤م ٛمو٦م سمذاشموف شمٕمو٤ممم  ختّموص عموـ ىم٤مُمو٧م سموف اإلدراَك سمٗموتح وم٘م٤مل: هول صوٗم٦م ىمد ٛمو٦م 

اًمٙموو٤مف، أي: شمّمووحح عمووـ ىم٤مُموو٧م سمووف أن  تّمووػ سمّمووٗم٤مت اإلدراك، أي: اًم٘موودرة 

واإلرادة واًمٕمٚمؿ، إذ احلٞم٤مة رشط ومٞمٝمَ، ٓؾمتح٤مًم٦م وضمقد هوذه اًمّموٗم٤مت دون صوٗم٦م 

 احلٞم٤مة.

٧م سمروح وٓ وطمٞم٤مة اهلل شمٕم٤ممم هُمد ٦م ٓ هن٤م ٦م هل٤م، وطمٞم٤مشمف شمٕم٤ممم ًمذاشمف، ومٝمل ًمٞمً

 سمقاؾمٓم٦م يشء، وطمٞم٤مشمٜم٤م سم٥ًٌم اًمروح، وطمٞم٤مشمٜم٤م  ًٌ٘مٝم٤م قمدم، سمْلالف طمٞم٤مشمف شمٕم٤ممم.
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اػ:  ًَ ُْٔؾ َظَذ َذفَِؽ َؿقُفف َت
 َوَؿقُفف  [٥٤ؽاؾر: ] ژ﮵  ۓ  ۓ   ﮲  ﮳     ﮴  ژ َوافَدفِ

اػ: ًَ  .[١٤٤افّضَرة: ] ژ ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہژ  َت

اًمنمح 

ًمٞم٧ًم سمت٠مصمػم ُمو١مصمر وومٕموؾ وم٤مقموؾ، وٓ شم٘مٌوؾ اًمٕمودم ذم  وم٤محلٞم٤مة اًمذاشمٞم٦م هل: اًمتل

 إزل، وٓ ذم إسمد.

واحلٞم٤مة احل٤مدصم٦م هل: يمٞمٗمٞم٦م  ٚمزُمٝم٤م ىمٌقل احلس واحلريمو٦م اإلراد و٦م، أي: قمورض 

  ٚمزُمف ىمٌقل اإلطم٤ًمس، وىمٌقل احلريم٦م اإلراد ٦م.

وصٗم٦م احلٞم٤مة ٓ شمتٕمٚمؼ سمٌمء ٓ ُمقضمقد وٓ ُمٕمدوم، ومٚمٞم٧ًم هل ُمـ اًمّموٗم٤مت 

: ٕهنوو٤م صووٗم٦م أزًمٞموو٦م ُمّمووحح٦م عمووـ ىم٤مُموو٧م سمووف أن  تّمووػ سمّمووٗم٤مت اعمٕموو٤ما اعمتٕمٚم٘موو٦م

ومٝموول رشط ذم اجلٛمٞمووع، وٓ  -أيت احلوود ٨م قمٜمٝموو٤م إن ؿموو٤مء اهلل شمٕموو٤ممم  -واعمٕمٜمق وو٦م 

  شم٘متيض أُمرًا زا دًا همػم طمّمقل ُمٕمٜم٤مه٤م عمـ ىم٤مُم٧م سمف )وهق اًمذات(.

 ىم٤مل ص٤مطم٥م اجلقهرة:

..............................

.... 

 

 

 ٞموو٤مة ُموو٤م سمِمووول شمٕمٚم٘موو٧مصمووؿ احل

  :ٚالدلٗن العقم٘ عمٜ صفٛ احلٗا 

واًمدًمٞمؾ قمغم صٗم٦م احلٞم٤مة قم٘ماًل: أٟموف ًموق مل  ٙموـ طمٞمو٤ًم.. ًمٙمو٤من ُمٞمتو٤ًم، ويمقٟموف ُمٞمتو٤ًم 

 حم٤مل، شمٕم٤ممم اهلل قمـ ذًمؽ قمٚمقًا يمٌػمًا.

 :ٚالدلٗن الٍقم٘ عمٜ صفٛ احلٗا 

 چ﮴        ﮵  ۓ  ۓ   ﮲  ﮳   چ  و اًمدًمٞمؾ قمغم صٗم٦م احلٞم٤مة ٟم٘ماًل: ىمقًمف شمٕم٤ممم 

 .{٦٥٥}انبقزة   چڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہچ ، وىمقًمف شمٕم٤ممم: {٢٥}غا ز  

                                                 

 (.171(، وإ٤َمف اعمر د )71َٗم٦م اعمر د )اٟمٔمر:  (1)

 (.431/ 1(، وقمقن اعمر د )46هدا ٦م اعمر د )اٟمٔمر:  (2)



 

  ُْدُرْوِس افَتْقِحٔد اِب تَ ُِ د فِ يْ دِ افَِض  ُح افَؼ 
 

126 

ًُِلُه  َمـِعَيى الشَِّنِع َوَدِل
 

دؾُّ َمْقُجدْقٍد, ـُ دا  اَػ ِِبَ ًَ ِنُػ َفُف َت َُ اَػ, َيْْ ًَ ٌة بَِذاتِِف َت َّ
ٌة َؿائِ َّ ٌة َؿِدْي ٍَ ُع: ِص ّْ  افَِض

 ًُ ّْ دداٍف. َوَشدد ٍَ ـْ َؽددْرِ َشددّْضِؼ َخ ِع ِمدد ّْ َٓ ُأُذٍن. َوِضدددُّ افَِضدد ددداٍخ َو َّ ددْرِ ِص ٌَ دداَػ بِ ًَ ُف َت

ٌة ِِف َحؼِّ اهللِ َظَز َوَجَؾ.  َِ ْٔ ٌة ُمِْضَتِح ٍَ ُؿ ِص َّ ُؿ, َؾافَه َّ  افَه

اًمنمح 
 

 وعٍٜ الضىع ٔدلٗمْ

وُمٕمٜمك اًمًٛمع ذم طم٘مف قمز وضمؾ هل: صٗم٦م وضمقد ٦م ىمد ٛم٦م ىم٤م ٛمو٦م سمذاشموف شمٕمو٤ممم 

إصقات وهمػمه٤م يم٤مًموذوات اٟمٙمِمو٤موم٤ًم شم٤مُمتو٤ًم ُموـ هموػم  ٜمٙمِمػ هب٤م يمؾ اعمقضمقدات 

ؾمٌؼ ظمٗم٤مء، أي أن ؾمٛمٕمف ؾمٌح٤مٟمف مل  ًٌ٘مف ضمٝمؾ، وإمم هذا ذه٥م اًمًوٜمقيس، وهوق 

اعموورضمح، وىموو٤مل اًمًووٕمد:  تٕمٚمووؼ اًمًووٛمع سم٤معمًووٛمققم٤مت وم٘مووط يمووَ أن اًمٌٍموو  تٕمٚمووؼ 

سم٤معمٌٍمات، ىم٤مل اًمٌٞماقري ذم يموالم اًمًوٕمد هوذا:))وم٢مُم٤م أن ُموراده اعمًوٛمققم٤مت ذم 

أي: ىموقل  _ٕم٤ممم، وهل اعمقضمقدات )إصقات وهمػمه٤م(.. ومٞمقاومؼ ُمو٤م شم٘مودم طم٘مف شم

، أو أن ُمووراده اعمًووٛمققم٤مت ذم طم٘مٜموو٤م وهوول إصووقات وم٘مووط.. ومٞمٙمووقن -اًمًووٜمقيس 

 خم٤مًمٗم٤ًم ًمٚمًٜمقيس وُمـ شمٌٕمف(( اهو.

قمغم وضمف خمّموقص،  –قم٤مدة  –واًمًٛمع احل٤مدث هق: ىمقة شُمدرك هب٤م إصقات 

ٌٕمد  ُم اًل، وىمد  درك اًمًٛمع احل٤مدث هموػم إصوقات، يم٠من  ٓ   ٙمقن  ُمٗمرـم٤ًم  ذم اًم

وم٘مد ؾمٛمع ؾمٞمدٟم٤م ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم يمالم اهلل اًم٘مد ؿ، وهق ًمٞمس سمحورف 

 وٓ سمّمقت يمَ ؾمٞم٠ميت إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.

                                                 

 (.117اًمٌٞماقري ) (1)
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اَػ:  ًَ  .[٠٠افنقرى: ] ژٿ  ٹ  ٹژ َوافَدفُِٔؾ َظَذ َذفَِؽ َؿْقُفُف َت

اًمنمح 

٦م ومٝموق  ًوٛمع اعمقضموقدات ُموـ هموػم صوَخ وٓ أذن، وؾمٛمٕمف شمٕم٤ممم ُمـ هموػم آًمو

 واًمّمَخ هق: ظمرق إذن، سمْلالف ؾمٛمٕمٜم٤م ٟمحـ ومٝمق  ٗمت٘مر إمم آًم٦م.

 وًمّمٗم٦م اًمًٛمع صمالصم٦م شمٕمٚم٘م٤مت ٟمذيمره٤م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم قمٜمد صٗم٦م اًمٌٍم.

 :الدلٗن العقم٘ عمٜ صفٛ الضىع 

ّمػ سمْمده واًمدًمٞمؾ قمغم صٗم٦م اًمًٛمع قم٘ماًل: أٟمف ًمق مل  ٙمـ ُمتّمٗم٤ًم سم٤مًمًٛمع ٓشم

 وهق ٟم٘مص واًمٜم٘مص قمٚمٞمف حم٤مل، ومٝمق اعمتّمػ سمٙمؾ صٗم٤مت اًمٙمَل.

 :الدلٗن الٍقم٘ عمٜ صفٛ الضىع 

 چٿ     ٹ  ٹ چ واًموودًمٞمؾ قمووغم صووٗم٦م اًمًووٛمع ٟم٘موواًل: ىمقًمووف شمٕموو٤ممم: 

، {٣}انًجادنوت    چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ ، وىمقًمف شمٕم٤ممم {٣٣}انشىري  

، وىمقًمووف {٣١١}انتىبووت   چہ  ھ   چوىمقًمووف شمٕموو٤ممم ذم أيم وور ُمووـ ُمقوووع ذم يمت٤مسمووف 

 {٧٢}طه   چۉ  ې  چشمٕم٤ممم:  

 

 

           



 

  ُْدُرْوِس افَتْقِحٔد اِب تَ ُِ د فِ يْ دِ افَِض  ُح افَؼ 
 

128 

ًُِلُه  َمـِعَيى الَبَصِر َوَدِل
 

َٔاِف,  ْٔددُع إَْصدد
ددا مَجِ ِنددُػ َفددُف ِِبَ َُ دداَػ, َيْْ ًَ ددٌة بَِذاتِددِف َت َّ

ددٌة َؿائِ َّ ٌة َؿِدْي ٍَ دد: ِصدد افَّضَكُ

 ّْ دِؿ َوافَِضد ِْ ًِ َُِْٕناَِفْ اف َُِْٕناؾًا َؽْرَ ا داٍن, ا ٍَ َٓ َأْج دْرِ َحَدَؿدٍة َو ٌَ داَػ بِ ًَ دُه َت ِع. َوَبَكُ

داِف َظدَذ افَهدْخَرِة  َّ ِْ ِة افَي َِ ْٔ َِ َة افَِضْقَداَف ِِف اف َِ ّْ اَػ َيَرْى َحَتك افَْ ًَ ُف َوَت َٕ َق ُشّْضَحا ُٓ َؾ

ةٌ  ٍَ ك ِص َّ ًَ ك, َؾاف َّ ًَ ا. َوِضدُّ افَّضَكِ اف َٓ َّْٔض ُع َدبِ َّ داِف, َوَيِْض َّ ٌة ِِف  افَه َِ ْٔ َحدؼِّ ُمِْضدَتِح

 اهللِ َظَز َوَجَؾ. 

اًمنمح 
 

 وعٍٜ البضز ٔدلٗمْ

وُمٕمٜمك اًمٌٍم ذم طم٘مف قمز وضمؾ هق: صٗم٦م وضمقد و٦م ىمد ٛمو٦م ىم٤م ٛمو٦م سمذاشموف شمٕمو٤ممم 

 ٜمٙمِمػ هب٤م يمؾ اعمقضمقدات اعمٌٍمات ومجٞمع  اًمذوات، اٟمٙمِم٤موم٤ًم شم٤مُم٤ًم هموػم اٟمٙمِمو٤مذم 

 اًمٕمٚمؿ واًمًٛمع ُمـ همػم ؾمٌؼ ظمٗم٤مء.

٤مٟمف وشمٕم٤ممم مجٞمع اعمقضموقدات طمتوك إصوقات، وًموق ظمٗمٞمو٦م، وهول ومٞمٌٍم ؾمٌح

ـمر ٘م٦م اًمًٜمقيس وُمـ شمٌٕمف، وىم٤مل اًمًٕمد: شمتٕمٚمؼ سم٤معمٌٍمات يموَ شم٘مودم، وم٢مُمو٤م ُموراده 

رات ذم طم٘مووف شمٕموو٤ممم.. ومٞمِمووٛمؾ اًمووذوات وهمػمهوو٤م، أو اعمٌٍمووات ذم طم٘مٜموو٤م.. واعمٌّموو

رات ذم وهق: ىموقة شمودرك اعمٌّمو افّضك احلادثومٞمِمٛمؾ اًمذوات وإًمقان وم٘مط: ٕن 

ضمٝم٦م خمّمقص٦م وقمغم صٗم٦م خمّمقص٦م ُمـ قمودم اًمٌٕمود اًمٌٕمٞمود، أو اًم٘مورب اًمِمود د، 

ر هلوو٤م قموو٤مدة أن شمتٕمٚمووؼ سمرؤ وو٦م يمووؾ إؿمووٞم٤مء اًم٘م٤مسمٚموو٦م ًمٚمرؤ وو٦م،  وـم٤مىمتٜموو٤م اًمٌٍموو ٦م مل  ٘موودَّ

 ًمٚمرؾمؾ  وىمع  وؾمٛمٕمٜم٤م، يمَ   أن ٟمرى ًمرأ ٜم٤م  ؿم٤مء اهلل  يم٤معمال ٙم٦م واجلـ وهمػمه٤م، وًمق
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اًمنمح 

قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمًالم، وم٘مد يم٤من قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم  تٚم٘مك ُمـ ضمؼم ؾ اًموقطمل 

 سمٛمحي ُمـ اًمّمح٤مسم٦م دون أن  روا أو  ًٛمٕمقا.

وقمغم هذا ومّمٗمت٤م اًمًٛمع واًمٌٍم شمتٕمٚم٘م٤من سمٙمؾ ُمقضموقد ُ ورى وُ ًوٛمع وؾموٞم٠ميت 

  شمٕم٤ممم ُمز د شمٗمّمٞمؾ.إن ؿم٤مء اهلل

 ىم٤مل ص٤مطم٥م اجلقهرة:

 ويمووؾ ُمقضمووقد أٟمووط ًمٚمًووٛمع سمووف

 

 

 ٍم إدرايموف إن ىمٞموؾ سموفويمذا اًمٌو

 .وًمٚمٌٍم صمالث شمٕمٚم٘م٤مت ، هل ٟمٗمس شمٕمٚم٘م٤مت اًمًٛمع اعم٤مر ذيمره٤م 

واحلدىمو٦م: هول اًمًوقاد اعمًوتد ر وؾموط وسمٍمة شمٕم٤ممم ُمـ هموػم طمدىمو٦م وٓ أضمٗمو٤من،  

، ومٝمق  ورى اًمٜمٛمٚمو٦م اًمًوقداء ذم ٚمٝم٤مهمٓم٤مء اًمٕملم ُمـ أقماله٤م وأؾمٗماًمٕملم، واجلٗمـ: 

 اًمّمْلرة اًمّمَء، أي: اًمّمٚم٦ٌم، و ًٛمع يمذًمؽ دسمٞمٌٝم٤م، أي: ُمِمٞمٝم٤م.

 :ٚفائد 

اًمًٛمع واًمٌٍم همػم اًمٕمٚمؿ، ومٝمَ صٗمت٤من زا ودشم٤من قموغم اًمٕمٚموؿ ىمٓمٕمو٤ًم، وهوذا هوق 

ًَ ٓ  ًتٖمـ سمف قمـ يمقٟمف ؾمٛمٞمٕم٤ًم سمّمػمًا،  وُموـ  ىمقل أهؾ اًمًٜم٦م واجلَقم٦م، ويمقٟمف قمٚمٞم

ًمٕمٚمؿ  ٖمٜمل قمـ وصٗمف سم٤مًمًٛمع واًمٌٍم.. ومو٢من ىمقًموف هوذا  ٚمزُموف أن ىم٤مل أن وصٗمف سم٤م

 ًق ف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم سم٤مٕقمٛمك اًمذي  ٕمٚمؿ أن اًمًَء ظمياء وٓ  راهو٤م، وإصوؿ 

 اًمذي  ٕمٚمؿ أن ذم اًمٜم٤مس أصقاشم٤ًم وٓ  ًٛمٕمٝم٤م، وٟمحـ ٟماد اًمٗمرق اًميوري سملم 
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قمٚمٛمٜم٤م سم٤مًمٌمء طم٤مل همٞمٌتف قمٜم٤م وسملم شمٕمٚمؼ ؾمٛمٕمٜم٤م وسمٍمٟم٤م سمف طم٤مل طمْمقره، وهلل اعم ؾ 

 إقمغم.

             :     وأ وو٤مت اًم٘مرآٟمٞموو٦م شم ٌوو٧م أن اًمٕمٚمووؿ همووػم اًمًووٛمع واًمٌٍموو، ومٛمٜمٝموو٤م ىمقًمووف شمٕموو٤ممم

                 : ، وىمقًموووووووووف شمٕمووووووووو٤ممم{٣٦٤}انبقوووووووووزة   چپ  پ    ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  چ

             :، وىمقًمووووووف شمٕمووووووو٤ممم{٣١٤}انبقووووووزة    چگ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ    چ 

، وًمق يم٤من اًمًوٛمع {٣١}األَاواو    چگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ        چ

قملم اًمٕمٚمؿ.. عم٤م يم٤من ًمإلظم٤ٌمر سم٤مًمٕمٚمٞمؿ سمٕمد اًمًٛمٞمع ُمـ وم٤م دة، وطم٤مؿم٤م ًمٚم٘مرآن أن  ٠ميت 

 سمَ ٓ وم٤م دة ومٞمف.

اًمٙمالم أشمٞم٦م ُمٕمٜم٤م ىمر ٤ٌم إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم هل ُمٖم٤م رة ًمٚمٕمٚمؿ، وإن  ويمذًمؽ صٗم٦م

 يم٤مٟم٧م يمٚمٝم٤م ُمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمقاضم٤ٌمت واعمًتحٞمالت واجل٤م زات .

 ىم٤مل ص٤مطم٥م اجلقهرة سمٕمد ذيمر  اًمًٛمع واًمٌٍم واًمٙمالم:

 وهموووػم قمٚموووٍؿ هوووذه يموووَ صمٌووو٧م

 

 

..............................

.... 
 :ٔلمضىع ٔالبضز ثالثٛ تعمقات 

ول: شمٕمٚمؼ صٚمقطمل ىمد ؿ، وُمٕمٜمك صٚمقطمل أي: أهن٤م ص٤محل٦م أو صالطمٞمتٝم٤م، إ

وموو٤مًمتٕمٚمؼ اًمّمووٚمقطمل اًم٘موود ؿ هلوو٤مشملم اًمّمووٗمتلم هووق صووالطمٞمتٝم٤م ُمٜمووذ إزل ًمٚمتٕمٚمووؼ 

 سمذوات اًمٙم٤م ٜم٤مت وصٗم٤مهت٤م اًمقضمقد ٦م ومٞمَ ٓ  زال.
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اًم ٤ما: شمٜماٞمزي طم٤مدث، وُمٕمٜمك شمٜماٞمزي أي: إجي٤مدي، ومٜم٘مقل ُأٟماز اًمٌمء أي: 

، واًمتٕمٚمؼ اًمتٜمازي احل٤مدث هل٤مشملم اًمّمٗمتلم هق اٟمٙمِمو٤مف اعمٛمٙمٜمو٤مت سمٕمود  ُوضِمد وشمؿَّ

وضمقده٤م هبَ، أو شمٚمٕم٘مٝمَ سمَ  قضمد ُمـ اعمْلٚمقىم٤مت سم٤مًمٗمٕمؾ، إذ قمٜمد وضموقد اعمًوٛمقع 

 ومٚمذًمؽ يم٤من هذا اًمتٜماٞمز طم٤مدث.واعمٌٍم  ٘مع اًمتٕمٚمؼ و ٜمّاز، 

اًم ٤مًم٨م: ُمـ اًمتٕمٚم٘م٤مت شمٜمازي ىمد ؿ، وهق اٟمٙمِم٤مف اًمذات اًمٕمٚمٞم٦م، واًمّموٗم٤مت 

اًمقضمقد ٦م هبَ، أي: سمّموٗم٦م اًمًوٛمع واًمٌٍمو، وٓ شمٕمٚموؼ هلوَ سمو٤مُٕمقر اًمٕمدُمٞمو٦م، وٓ 

آقمت٤ٌمر ٦م، يمّمٗم٤مت اًمًٚم٥م، ًمٞم٧ًم ىم٤م ٛم٦م سم٤مًمذات سمؾ هل اًمذي  دل قمغم ؾمٚم٥م ُم٤م 

دم، ويمذًمؽ اًمّمٗم٤مت اعمٕمٜمق ٦م، ومٝمول قمٌو٤مرة قموـ ىمٞمو٤مم صوٗم٤مت  ٜم٤مومٞمف ُمٓم٤مسم٘م٦م، يمَ شم٘م

اعمٕم٤ما سم٤مًمذات، ومٝمل صٗم٤مت صمٌقشمٞم٦م: ًمٙمٜمٝم٤م ًمٞمًو٧م وضمقد و٦م يم٤معمٕمو٤ما، وٓ ُمودًمقهل٤م 

قمدُمل )أي: قمدُمٞم٦م(يم٤مًمًٚمٌٞم٦م، سمؾ هل صٗم٤مت اقمت٤ٌمر ٦م صم٤مسمت٦م ُموـ ضموّراء اعمٕمو٤ما يموَ 

 ؾمٞم٠ميت إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.

ٜم٤مهٞم٦م، إذ أهن٤م ُمتٕمٚم٘م٦م سمٙموؾ ُمقضموقد يموَ وُمتٕمٚم٘م٤مت صٗم٦م اًمًٛمع واًمٌٍم همػم ُمت

 أؾمٚمٗمٜم٤م.

 :ٛوضأل 

يمواًل ُموٜمٝمَ  جي٥م آقمت٘م٤مد سم٠من آٟمٙمِم٤مف سم٤مًمًٛمع همػم آٟمٙمِم٤مف سم٤مًمٌٍم، وأن

 ُم٤م   شمٕم٤ممم، وًمٞمس إُمر قمغم  ُ ٗمقض قمٚمٛمٝم٤م هلل  همػم اٟمٙمِم٤مف اًمٕمٚمؿ، وًمٙمؾ طم٘مٞم٘م٦م
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 .[٠٠ افنقرى:] ژٿ  ٹ  ٹ ژ َوافَدفُِْٔؾ َظَذ َذفَِؽ ؿقفف تًاػ: 

اًمنمح 

ٟمٕمٝمده ُمـ أن اًمٌٍم  ٗمٞمد سم٤معمِمو٤مهدة وووقطم٤ًم وموقق اًمٕمٚموؿ: سموؾ مجٞموع صوٗم٤مشمف شم٤مُّمو٦م 

 يم٤مُمٚم٦م،  ًتحٞمؾ قمٚمٞمف شمٕم٤ممم اخلٗم٤مء واًمز ٤مدة واًمٜم٘مص وهمػم ذًمؽ.

 :الدلٗن العقم٘ عمٜ صفٛ البضز 

واًمدًمٞمؾ قمغم صٗم٦م اًمٌٍم قم٘مواًل: أٟموف ًموق مل  ٙموـ سمّموػمًا ٓشمّموػ سمْموده وهوق 

 ّم٤مف سم٤مًمْمد ٟم٘مص، واًمٜم٘مص قمٚمٞمف حم٤مل.اًمٕمٛمك، وآشم

 :الدلٗن الٍقم٘ عمٜ صفٛ البضز 

}انشىري   چٿ     ٹ  ٹ چ واًمدًمٞمؾ قمغم صٗم٦م اًمٌٍم ٟم٘ماًل: ىمقًمف شمٕم٤ممم 

مئ  چ، وىمقًمف شمٕم٤ممم: {٧٢طه  } چۅ  ۉ  ۉ  ې چ ، وىمقًمف شمٕم٤ممم: {٣٣

 .{٣١٧انُسا   } چىئ  يئ  جب
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 ًُِلُهَمـِعَيى الَكـالِو َوَدِل
 

ْٔددِع افَقاِجَّضدداِت 
دداَػ, َداَفددٌة َظددَذ مَجِ ًَ ددٌة بَِذاتِددِف َت َّ

ددٌة َؿائِ َّ ٌة َؿِدْي ٍَ ددََلُم: ُهددَق ِصدد َُ اف

 َٓ َْٔس بَِحددْرٍف َو دد َؿددِدْيٌؿ, َفدد ِزَل ٍْ َٕ دداَػ  ًَ ََلُمددُف َت ـَ ََْٔلِت َوافدددَجائَِزاِت. َو َوادُِْضددَتِح

 ........................................................................................بَِهْقٍت 

اًمنمح 

 

 وعٍٜ اللالً ٔدلٗمْ

وُمٕمٜمك اًمٙمالم ذم طم٘مف قمز وضمؾ هق: صٗم٦م ىمد ٛم٦م ىم٤م ٛم٦م سمذاشمف، ًمٞم٧ًم سمحورف: 

ٕن احلووروف طم٤مدصموو٦م، وصووٗم٦م اًمٙمووالم ذم طم٘مووف شمٕموو٤ممم ُمٜمزهوو٦م قمووـ اًمت٘موودم واًمتوو٠مظمر 

٤م ٟم٘موقل ُمو اًل: )ز ود( وم٘مٌوؾ أن واإلقمراب واًمٌٜم٤مء اًمذي هق دًمٞموؾ احلودوث، ومٕمٜمودُم

ٟمٜمٓمؼ سم٤مًمزاي أ ـ يم٤من اًمزاي؟ يم٤من ُمٕمدوُم٤ًم صمؿ وضمد، وُم ٚموف اًمٞمو٤مء واًمودال، وهٙموذا 

يمؾ طمرف ُمـ احلروف هق ُمتٖمػم ُمـ اًمٕمدم إمم اًمقضمقد، ويمؾ ُمتٖمػّم ُموـ اًمٕمودم إمم 

 اًمقضمقد هق طم٤مدث.  

 ْم٤ًم ُمتٖمػم: ومٝمول أوصٗم٦م اًمٙمالم ذم طم٘مف شمٕم٤ممم ًمٞم٧ًم سمّمقت: ٕن إصقات 

 ٤مدصم٦م، وٓ جيقز أ، شمٙمقن صٗم٦م ُمـ صٗم٤مشمف شمٕم٤ممم طم٤مدصم٦م.طم

وصٗم٦م اًمٙمالم ذم طم٘مف شمٕم٤ممم أ ْم٤ًم ُمٜمزه٦م قمـ اًمًٙمقن اًمٜمٗميس )سمو٠من ٓ  ودسمر ذم 

ٟمٗمًف اًمٙمالم ُمع اًم٘مدرة قمٚمٞمف(، وُمٜمزه٦م قمـ أوم٦م اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م )سم٠من ٓ َ ْ٘مِدر قمغم ذًموؽ( 

ـ اًمٙمووالم أي: قمووغم اًمٙمووالم، يمووَ ذم طم٤مًموو٦م اخلوورس واًمٓمٗمقًمٞموو٦م، ومٝمووَ ُم٤مٟمٕموو٤من ُموو

 اًمٔم٤مهري، وأوم٦م اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م متٜمع ُمـ اًمٙمالم اًمٜمٗميس واهلل ُمٜمزه قمٜمٝم٤م.

                                                 

 (.113اًمٌٞماقري )اٟمٔمر:  (1)



 

  ُْدُرْوِس افَتْقِحٔد اِب تَ ُِ د فِ يْ دِ افَِض  ُح افَؼ 
 

134 

................................................................................... 

اًمنمح 

وهذا اًمتٕمر ػ.. هق شمٕمر ػ يمالم اهلل شمٕمو٤ممم سمٛمٕمٜموك اًمٙموالم اًمٜمٗموويس اًم٘مود ؿ: 

ل اًم٘مود ؿ، وهوق ومم  ٓمٚمؼ قمغم ُمٕمٜمٞملم، ومٞمٓمٚموؼ قموغم اًمٙموالم اًمٜمٗمًوٕن يمالم اهلل شمٕم٤م

اًمذي ؾمٌؼ شمٕمر ٗمف، يمَ  ٓمٚمؼ قمغم اًمٙمالم اًمٚمٗمٔمل سمٛمٕمٜمك: أٟموف ظمٚم٘موف شمٕمو٤ممم، وًموٞمس 

ما بدغ ٕطمد  ذم أصؾ شمريمٞمٌف يم٥ًم، وقمغم هذا اعمٕمٜمك حيٛمؾ ىمقل اًمًٞمدة قم٤م ِم٦م:))

ّموحػ يموالم اهلل.. ((، ويمؾ ُمـ أٟمٙمور أن ُمو٤م سمولم دومتول اعمدؾتل ادهحػ ـَلم اهلل

وم٘مد يمٗمر، إٓ إذا مل  رد سمف اًمٙمالم اًمٜمٗمٞمس اًم٘مد ؿ، سمؾ أراد سمف اًمٚمٗمظ اًمذي ٟم٘مرأه: ٕن 

اًمٚمٗمظ اًمذي ٟم٘مرأه طم٤مدث، وُمع يمقٟمف طم٤مدث.. ٓ جيقز أن  ٘م٤مل: )اًم٘مورآن طمو٤مدث( 

إٓ ذم ُم٘م٤مم اًمتٕمٚمٞمؿ: ٕٟمف أي: ًمٗمظ اًم٘مرآن  ٓمٚمؼ أ ْم٤ًم قمغم اًمّمٗم٦م اًم٘م٤م ٛم٦م سمذاشمف اهلل، 

ُؿ ُمـ إـمالق أن )اًم٘مرآن طم٤مدث( أن اًمّمٗم٦م اًم٘م٤م ٛم٦م سمذاشموف شمٕمو٤ممم طم٤مدصمو٦م، ومرسمَ  ُ َتَقهَّ

وًمذًمؽ رُضب اإلُم٤مم أخد سمـ طمٜمٌؾ إُم٤مم أهؾ اًمًٜم٦م ريض اهلل قمٜمف وطمٌس قموغم أن 

  ٘مقل ذًمؽ ومٚمؿ  رَض.

 ىم٤مل ص٤مطم٥م اجلقهرة:

ه اًم٘مووووورآن أي يمالُموووووف  وٟموووووزِّ

 

 

 قمووـ احلوودوث واطمووذر اٟمت٘م٤مُمووف

ص ؾمووقاء ذم اًم٘موورآن أو ذم اًمًووٜم٦م  مموو٤م  وودل فموو٤مهره قمووغم أُموو٤م ُموو٤م ورد ذم اًمٜمّمووق 

طموودوث يمووالم اهلل، واًمتوول متًووؽ هبوو٤م اعمٕمتزًموو٦م إلصمٌوو٤مت طموودوث يمووالم اهلل.. ومٝموول 

ل قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد  ، أي: صغم اهلل قمٚمٞمف وآًموف وصوحٌف وؾموٚمؿ حمٛمقًم٦م قمغم اًمٚمٗمظ اعمٜمزَّ

 اًمٜمٗميس  إززم   قمغم اًم٘مرآن  سمٛمٕمٜمك  اًمٚمٗمظ ، ٓ  سمٛمٕمٜمك  اًمٙمالم   اًمذي  هق  اعمٕمٜمك

                                                 

 (.172، وطم٤مؿمٞم٦م إُمػم )(115اًمٌٞماقري )اٟمٔمر:  (1)
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ٍِْؼ, َٓ َح َٓ َؾٍؿ َو َتْغِ َو ٍَ َٓ َص َٓ فَِِضاٍن َو َٓ  َو َياِِن  َو َٓ ََسْ , َو َريِب  ًَ
َٓ ُيْقَصُػ بِ َو

اِت احَلاِدَثِة. ٌَ ُِّ ـَ اف ا ِم مِهَ  َؽْرِ

اًمنمح 

، وىمقًموف {٣}انقو ر    چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ اًم٘م٤م ؿ سمذاشمف، وذًمؽ ُم ؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

پ  ڀ  ڀ  چ وأُمووو٤م ىمقًموووف شمٕمووو٤ممم: ، {١}انحجوووز   چڳ  ڳ  ڳ  ڱ     چ  شمٕمووو٤ممم:

                         ، وىمقًمووووف شمٕموووو٤ممم:  {٦}األَبيووووا    چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ 

.. ومووو٤معمراد سموووف {٥}انشوووازا    چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ    ڄ  ڄ  ڄ چ 

اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞموف وآًموف حمدث اًمٜمزول، أي: أٟمف طم٤مدث ذم ٟمزول أًمٗم٤مفمف قمغم ىمٚم٥م 

 وصحٌف وؾمٚمؿ.

 ىم٤مل ص٤مطم٥م اجلقهرة:

 ّٓ  ومٙمووووؾ ٟمووووص ًمٚمحوووودوث د

 

 

 ّٓ  إخْؾ قمغم اًمٚمٗموظ اًموذي ىمود د

ويمالُمف شمٕم٤ممم اًمٜمٗميس اًم٘مد ؿ اًم٘م٤م ؿ سمذاشمف .. قم٤مم اًمتٕمٚمؼ ومٝمق ُمتٕمٚمؼ سم٤مًمقاضم٤ٌمت  

واعمًتحٞمالت واجل٤م زات،  وٓ شمتٜم٤مهك ُمتٕمٚم٘م٤مشمف، وُمتٕمٚمؼ صٗم٦م اًمٙمالم سم٤مًمقاضم٤ٌمت 

ڻ  چ جل٤م زات واعمًتحٞمالت.. شمٕمٚمؼ دًٓم٦م، وم٤ٌمًمقاضم٤ٌمت يمٛمدًمقل ىمقًمف شمٕمو٤ممم: وا

             ، وسم٤معمًووتحٞمالت يمٛموودًمقل ىمقًمووف شمٕموو٤ممم: {٦٥٥}انبقووزة   چۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہ

                                   ، وسم٤مجلووو٤م زات يمٛمووودًمقل ىمقًموووف شمٕمووو٤ممم: {٢٢}يوووزيى   چے  ے  ۓ  ۓ چ 

 .{٣ألَااو  }ا چٻ  ٻ  پ  چ 

 وٓ سم٠مي ًمٖم٦م ُموـ ويمالُمف شمٕم٤ممم ًمٞمس سمخًم٦م، وٓ  قصػ سمٙمقٟمف قمريب وٓ ه ٤ما

 اهلل ىمد ؿ ذم ذاشمف وصٗم٤مشمف. ، وىمد شم٘مدم أناًمٚمٖم٤مت احل٤مدصم٦م
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اَػ.  ًَ ٌة ِِف َحؼِّ اهللِ َت َِ ْٔ ٌة ُمِْضَتِح ٍَ ََلِم: افدَخدَرُس, َؾافدَخدَرُس ِص َُ  َوِضدُّ اف

اًمنمح 

 :ٚفائد 

٤مٟمف وشمٕم٤ممم صٗم٦م واطمدة، ٓ شمٕمدد ومٞمٝم٤م، ًمٙمـ شمٜم٘مًؿ هذه اًمّموٗم٦م إمم يمالُمف ؾمٌح

 ٦ًم أىم٤ًمم اقمت٤ٌمر ٦م، ومٛمـ طمٞم٨م شمٕمٚم٘مف سمٓمٚم٥م ومٕمؾ.. هق أُمور، وُموـ طمٞمو٨م شمٕمٚم٘موف 

سمٓمٚم٥م شمرك.. ومٝمق هنل، وُمـ طمٞم٨م شمٕمٚم٘مف سم٤مًم قاب .. ومٝمق وقمد، وُمـ طمٞمو٨م شمٕمٚم٘موف 

 سم٤مًمٕم٘م٤مب.. ومٝمق وقمٞمد، وُمـ طمٞم٨م شمٕمٚم٘مف سم٘مّم٦م وٟمحقه٤م.. ومٝمق إظم٤ٌمر.

ائ       ائ     چ    ، وُم وو٤مل اًمققموود:{٤٤}انحووج   چڱ  ڱ   چ   ومٛم وو٤مل إُموور: 

 ٧١}انُاسعوووووواث   چەئ     ەئ     وئ     وئ      ۇئ       ۇئ     ۆئ   ۆئ    ۈئ      ۈئ       ېئ      ېئ   

ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ   ۉ   ۉ    ې  ې  ې    ې  چ  ، وُم ووووووو٤مل اًمققمٞمووووووود:{٧٣ –

٤مر: يم٘مّم٦م ومرقمقن وٟمحقه٤م، وىمد شمٙمورر ، وُم ٤مل اإلظمٌ{١١ – ١٤}انُاسعاث   چى

ذيمره٤م ذم اًم٘مرآن اًمٙمر ؿ ذم أيم ر ُموـ ُمقووع، وشمٕمٚموؼ اًمٙموالم سم٤مًمٜمًو٦ٌم ًمٖموػم إُمور 

 واًمٜمٝمل ومٞمَ ذيمر ُمـ إىم٤ًمم شمٜماٞمزي ىمد ؿ، وأُم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم هل٤م.. ومٗمٞمف شمٗمّمٞمؾ:

إن مل  ِمؽمط ومٞمٝم٤م وضمقد اعمو٠مُمقر واعمٜمٝمول.. ومتٕمٚم٘موف شمٜماوزي ىمود ؿ يموذًمؽ:  (1

 ٠مُمقر واعمٜمٝمل ذم قمٚمؿ اهلل شمٕم٤ممم وشم٘مد ره.ايمتٗم٤مًء سمقضمقد اعم

إن ُأؿمؽمط ومٞمٝمَ وضمقد اعم٠مُمقر واعمٜمٝمول.. يمو٤من اًمتٕمٚموؼ وموٞمٝمَ صوٚمقطمٞم٤ًم ىمٌوؾ  (2

 وضمقد اعم٠مُمقر واعمٜمٝمل، وشمٜماٞمز ٤ًم طم٤مدصم٤ًم سمٕمد وضمقدمه٤م.

وود اًمٙمالم اخلرس، وهل صٗم٦م ٟم٘موص، واهلل شمٕمو٤ممم ُمٜموزه قموـ اًمٜم٘مو٤م ص، 

 وم٤مخلرس صٗم٦م ُمًتحٞمٚم٦م ذم طم٘مف شمٕم٤ممم.
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اَػ:  َذفَِؽ افَدفُِٔؾ َظَذ وَ  ًَ  .[164]اًمٜم٤ًمء:  ژڃ  چ  چ   چ  ژ َؿْقُفُف َت

اًمنمح 

 :ًالدلٗن العقم٘ عمٜ صفٛ اللال 

واًمدًمٞمؾ قمغم صٗم٦م اًمٙمالم قم٘ماًل: أٟمف ًمق مل  تّموػ سموف.. ٓشمّموػ سمْموده، وهوق 

 اخلرس، وآشمّم٤مف سمف ٟم٘مص، واًمٜم٘مص قمٚمٞمف حم٤مل.

 :ًالدلٗن الٍقم٘ عمٜ صفٛ اللال 

 چڃ  چ  چ   چچ واًمدًمٞمؾ قمغم صٗم٦م اًمٙمالم ٟم٘مواًل: ىمقًموف شمٕمو٤ممم 

، وذم هذه أ ٦م دًمٞمؾ قمغم يمالُمف شمٕم٤ممم ًمًٞمدٟم٤م ُمقؾمك طمٞمو٨م أٟموف أؾموٛمٕمف {٣٢٧انُسوا    }

 يمالُمف اًم٘مد ؿ ومل  ٙمـ طم٤مدصم٤ًم ىمٓمٕم٤ًم.

 صفٛ اإلدراك تتىٛ يف: 

أظمتٚمووػ أهووؾ اًمٕمٚمووؿ ذم إصمٌوو٤مت صووٗم٦م اإلدراك، وهوول ذم طمووؼ احلوو٤مدث شمّمووقر 

ومٝمول: صوٗم٦م ىمد ٛمو٦م  –قموغم اًم٘موقل هبو٤م   –اًمٌمء اعمدَرك، وأُم٤م ذم طم٘مف شمٕمو٤ممم  طم٘مٞم٘م٦م

ىم٤م ٛم٦م سمذاشمف شمٕم٤ممم شمًٛمك اإلدراك، ىمٞمؾ  درك هب٤م يموؾ ُمقضموقد، وىمٞموؾ:   ودرك   هبو٤م   

)يم٤مًمروا ح(، واعمذوىم٤مت )يمو٤محلالوة( ُموـ  ًمٜمٕمقُم٦م(، واعمِمٛمقُم٤متاعمٚمٛمقؾم٤مت   )يم٤م

سمٙمٞمٗمٞمتٝموو٤م: ٕن آشمّموو٤مل  همووػم اشمّموو٤مل سمٛمح٤مهلوو٤م اًمتوول هوول إضمًوو٤مم وٓ شمٙمٞمووػ

 واًمتٙمٞمػ إٟمَ هق قم٤مدي ذم طمّمقل اإلدراك وىمد  ٜمٗمؽ.

وذهوو٥م أهووؾ اًمٕمٚمووؿ ذم اًمٙمووالم قمووـ إصمٌوو٤مت صووٗم٦م اإلدراك إمم صمالصموو٦م ُمووذاه٥م، 

 وهل:

 

                                                 

 (.175، وطم٤مؿمٞم٦م إُمػم )(1/386(، وقمقن اعمر د )121اقري )اًمٌٞماٟمٔمر:  (1)
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................................................................................... 

اًمنمح 

: ودفدِٔٓؿ هدقإمم ذًمؽ اإلُم٤مم اًم٤ٌمىمالا وإُم٤مم احلرُملم،  : إصم٤ٌمهت٤م، وذه٥مإول

أهن٤م يمَل، ويموؾ يموَل واضمو٥م هلل: ٕٟموف ًموق مل  تّموػ هبو٤م ٓشمّموػ سمْموده٤م، وهوق 

ٟم٘مص، واًمٜم٘مص قمٚمٞمف حم٤مل، ومقضم٥م آشمّم٤مف هب٤م ُمـ همػم اشمّم٤مل سم٤مٕضم٤ًمم، وُموـ 

 همػم وصقل اًمٚمذات وأٓم ًمف شمٕم٤ممم.

شمّموػ هبو٤م ًمٚموزم آشمّمو٤مل سمٛمح٤مهلو٤م ًمزوُمو٤ًم : أٟموف ًموق اودفِٔٓؿ هق: ٟمٗمٞمٝم٤م، افثاِن

وىمد  -قم٘مٚمٞم٤ًم ومال  تّمقر اٟمٗمٙم٤ميمف، وآشمّم٤مل ُمًتحٞمؾ، ومٚمذا  ًتحٞمؾ آشمّم٤مف هب٤م 

، وردوا -شم٘موودم أن اعم ٌوو٧م هلوو٤م ىموود ضمٕمٚمووقه شمالزُموو٤ًم قم٤مد وو٤ًم سمحٞموو٨م  ٛمٙمووـ اٟمٗمٙم٤ميمووف 

 -قمغم ىمقل اعم ٌتلم )أٟمف ًمق مل  تّمػ هب٤م  –أي: اًم٘مقل اًم ٤ما  –أصح٤مب هذا اًم٘مقل 

ٓشمّمػ سمٖمػمه٤م(.. سم٠مهنو٤م  وم٤مؾمودة: ٕن  اًمٕمٚموؿ  اًمقاضمو٥م ًموف   -ي: سمّمٗم٦م اإلدراك أ

شمٕم٤ممم   ٜمٗمل  آشمّم٤مف  سمْمده٤م، ومٕمٚمٛموف شمٕمو٤ممم حموٞمط سمٛمتٕمٚم٘م٤مهتو٤م، وهوق يمو٤مٍف ُمٜمٝمو٤م، 

 يمذًمؽ ىم٤مًمقا: أٟمف مل  رد هبذه اًمّمٗم٦م اًمدًمٞمؾ اًمًٛمٕمل.

ت وهذا آظمتالف سملم هذ ـ اعمذهٌلم ُمٌٜمول قموغم آظموتالف ذم دًمٞموؾ اًمّموٗم٤م

اًم الث: اًمًٛمع واًمٌٍم واًمٙمالم، ومٛمـ أصمٌتٝم٤م سم٤مًمودًمٞمؾ اًمٕم٘موكم، وىمو٤مل أهنو٤م صوٗم٤مت 

يمَل ٓسمد أن  تّمػ هب٤م وإن مل  تّمػ هب٤م ٓشمّمػ سمْموده٤م  وهوق ٟم٘موص واًموٜم٘مص 

 حم٤مل.. أصم٧ٌم صٗم٦م اإلدراك سمٜمٗمس اإلصم٤ٌمت.

وُمـ أصم٧ٌم اًمّمٗم٤مت اًم الث سم٤مًمدًمٞمؾ اًمًٛمٕمل.. ٟمٗمك صٗم٦م اإلدراك: ٕٟمف مل  رد 

 هب٤م ؾمٛمع.

 ىم٤مل ص٤مطم٥م اجلقهرة:
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................................................................................... 

اًمنمح 

 طمٞم٤مشموووف يموووذا اًمٙموووالم اًمًوووٛمع

 

 

 ٍم سمووذي أشم٤مٟموو٤م اًمًووٛمعوصمووؿ اًمٌوو

: ُمـ اعمذاه٥م هق: اًمتقىمػ قمـ اًم٘موقل سم٤مإلصمٌو٤مت أو اًمٜمٗمول، وذهو٥م إمم افثافث 

٘مؽمح، واسموـ اًمتٚمٛمًو٤ما وسمٕموض اعمتو٠مظمر ـ: ًمتٕمو٤مرض ذًمؽ ىمقم ُمـ اعمتٙمٚمٛملم يمو٤معم

 إدًم٦م.

 وهذا اعمذه٥م اًم ٤مًم٨م هق إؾمٚمؿ، وهق أصح ُمـ اًم٘مقًملم

 ىم٤مل ص٤مطم٥م اجلقهرة:

 ومٝموووؾ ًموووف إدراك أو ٓ ظمٚموووػ

 

 

 وقمٜموود ىمووقم صووح ومٞمووف اًمقىمووػ

صمووالث شمٕمٚم٘موو٤مت يمتٕمٚم٘موو٤مت اًمًووٛمع واًمٌٍموو، ومٝمووذه   -إن ىمٞمووؾ سمووف –وًمووإلدراك  

ُمع أهن٤م ُمتٕمددة، وشمٕمٚم٘مٝم٤م هق شمٕمٚموؼ اٟمٙمِمو٤مف، إٓ أن يموؾ  اًم الث ُمتحدة ذم اًمتٕمٚمؼ

ُمٜمٝم٤م ًمف طم٘مٞم٘م٦م ذم آٟمٙمِمو٤مف ًمٞمًو٧م قمولم طم٘مٞم٘مو٦م هموػمه، وٓ  ٕمٚموؿ احل٘مٞم٘مو٦م إٓ اهلل 

 شمٕم٤ممم.

 وهذه اًمتٚمٕم٘م٤مت هل:

 شمٜمازي ىمد ؿ: وهق اًمتٕمٚمؼ سمذات اهلل وصٗم٤مشمف. .1

 صٚمقطمل ىمد ؿ: وهق صالطمٞم٦م اًمتٕمٚمؼ سمٜم٤م ىمٌؾ وضمقدٟم٤م. .2

 ٕمٚمؼ سمٜم٤م سمٕمد وضمقدٟم٤م.شمٜماٞمزي طم٤مدث: وهق اًمت .3

واإلدراك قمووغم اًم٘مووقل سمووف  تٕمٚمووؼ سمٙمووؾ ُمقضمووقد، وقمووغم ىمووقل آظموور أٟمووف  تٕمٚمووؼ 

 سم٤معمٚمٛمقؾم٤مت واعمِمٛمقُم٤مت واعمذوىم٤مت ُمـ همػم اشمّم٤مل سمٛمح٤مهل٤م، يمَ شم٘مدم.

وسم٘مل ُمـ اًمّمٗم٤مت اًمقاضم٦ٌم ذم طمؼ اهلل اًمٕمنم ـ ؾمٌع صٗم٤مت، وهل اًمّموٗم٤مت 

 أىم٤ًمم اًمّمٗم٤مت اًمقاضم٦ٌم.اعمٕمٜمق ٦م، وؾمٞمذيمره٤م اعمّمٜمػ رخف اهلل قمٜمدُم٤م  ذيمر 

                                                 

 (.177) وإ٤َمف اعمر د، (1/387(، وقمقن اعمر د )122ي )اقراًمٌٞماٟمٔمر:  (1)
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 َأِقَشاُو الصَِّفاِت الَىاِجَبِة
 

ِِضُؿ  ََ اُت َتْْ ٍَ داٍن  افهِّ ًَ ٌَٔة َوَم ّضِ ِْ ٌَٔة َوَشد ِِض ٍْ َٕ ِة َأْؿَِضاٍم:  ًَ اَػ إَِػ َأْرَب ًَ ِف َت َِّ افَقاِجَّضُة ِِف َح

َِْقَيٌة. ًْ  َوَم

 الصَِّفُة اليَِّفِشَُّة
 

َُٔة: ِهَل َما  ِِض ٍْ ُة افَْ ٍَ َٓ ِِبَا, َؾافهِّ َرُف افَذاُت إِ ًْ َٓ ُت ُؾ َو ََ ًْ  ...............َٓ ُت

اًمنمح 

 

 أقضاً الضفات الٕادبٛ

 شمٜم٘مًؿ صٗم٤مت اهلل اًمقاضم٦ٌم إمم أرسمٕم٦م أىم٤ًمم:

 إول: صٗم٦م ٟمٗمًٞم٦م.

 واًم ٤ما: صٗم٤مت ؾَمٚمٌٞم٦م.

 واًم ٤مًم٨م: صٗم٤مت ُمٕم٤ما.

 واًمراسمع: صٗم٤مت ُمٕمٜمق ٦م.

 الضفٛ الٍفضٗٛ

٦م صمٌقشمٞم٦م، وهل اًمتل   دل اًمقصػ هب٤م قمغم ٟمٗمس اًمذات اًمّمٗم٦م اًمٜمٗمًٞم٦م هل صٗم

 دون ُمٕمٜمك زا د قمٚمٞمٝم٤م.

وم٘مقًمٜم٤م: )صٗم٦م صمٌقشمٞم٦م( ظمرج سمف اًمّمٗم٤مت اًمًٚمٌٞم٦م يم٤مًم٘مدم واًمٌ٘م٤مء، ومٝمل شمٜمٗمل يمَ 

 شمٌلّم ُمٕمٜمك هذا قمٜمد ذيمره٤م ويمَ ؾمٞمذيمره اعمّمٜمػ رخف اهلل شمٕم٤ممم ىمر ٤ًٌم.
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 َوِهَل )افُقُجقُد(.

 الصَِّفاُت الشَِّلِبَُّة
 

اًمنمح 

و ىمقًمٜم٤م: ) دل اًمقصػ هب٤م قمغم ٟمٗمس اًمذات( ُمٕمٜم٤مه أهن٤م ٓ شمدل قمغم يشء زا ود 

قمغم اًمذات، ومْلرج سمذًمؽ صٗم٤مت اعمٕمو٤ما: وم٢مهنو٤م شمودل قموغم ُمٕمٜموك ٓ قموغم ذات يموَ 

 ؾمٞمٔمٝمر ًمٜم٤م قمٜمد ذيمره٤م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.

وظمرج سم٘مقًمٜم٤م: )دون ُمٕمٜمك زا د قمٚمٞمٝم٤م( اًمّمٗم٤مت اعمٕمٜمق و٦م يموَ ؾموٞمٔمٝمر يموذًمؽ 

 قمٜمد ذيمره٤م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.

واًمّمٗم٦م اًمٜمٗمًٞم٦م هول صوٗم٦م واطمودة وم٘موط وهول: صوٗم٦م اًمقضموقد، وإٟموَ ُٟمًو٧ٌم 

ًمٚمووٜمٗمس أي: اًمووذات ٕهنوو٤م ٓ شمتٕم٘مووؾ إٓ هبوو٤م، ومووال شمتٕم٘مووؾ ٟمٗمووس إٓ سمقضمقدهوو٤م، وٓ 

 شمتٕم٘مؾ وضمقد ذات اهلل شمٕم٤ممم إٓ هب٤م.

٦م إٓ هب٤م، ُم ؾ ومال شمٕم٘مؾ أي: ٓ شمتّمقر سم٤مًمٕم٘مؾ، وٓ شمٕمرف وشمدرك اًمذات اإلهلٞم

اًمتحّٞمز ًمٚمارم، وم٢مٟمؽ إن شمّمقرشمف.. أدريمتف، وأدريم٧م أٟمف ُمتحّٞمز، ويمذًمؽ ذات اهلل 

شمٕم٤ممم ٓ شمتّمقر سمدون صٗم٦م اًمقضمقد، وم٤مًمقضمقد صٗم٦م ٟمٗمًٞم٦م شمدل قمغم ٟمٗمس ذات اهلل 

 شمٕم٤ممم.

 الضفات الضمبٗٛ

ٚمٌٞم٦م هل: ُمدًمقل قمدم أُمور ٓ  ٚمٞموؼ سموف ؾموٌح٤مٟمف أي: اًمتول دًمو٧م  ًَ واًمّمٗم٤مت اًم

ُم٤م ٓ  ٚمٞمؼ سمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، أو شمًٚم٥م قموـ إذهو٤من أووداده، وم٤مًم٘مودم قمغم ؾمٚم٥م 

 ُم اًل قم٤ٌمرة قمـ ؾمٚم٥م اًمٕمدم اًم٤ًمسمؼ ًمٚمقضمقد، وهلذا ؾمٛمّٞم٧م ؾمٚمٌٞم٦م ٟم٦ًٌم إمم اًمًٚم٥م 

                                                 

 (.87رشح اًمٌٞماقري )اٟمٔمر:  (1)
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َحَقاِدِث  ِْ اَػ فِ ًَ ُتُف َت ٍَ اُف َوُُمَاَف ََ َدُم َوافَّض
َِ ٌس َوِهَل: )اف ّْ َُٔة َخد ّضِ ِْ اُت افَِض ٍَ  َوافهِّ

اًمنمح 

ك اًمٜمٗمل: ٕن ُمٕمٜموك يموؾ ُمٜمٝمو٤م ؾموٚم٥م قموـ اهلل شمٕمو٤ممم ٟم٘مو٤م ص ٓ شمٚمٞموؼ سماالًموف سمٛمٕمٜم

 ويمًَمف.

وُمدًمقهل٤م أي: اًمّمٗم٤مت اًمًٚمٌٞم٦م قمدُمل يمَ قمرومٝم٤م اعمّموٜمػ رخوف اهلل شمٕمو٤ممم، إذ  

اعمراد سم٤مًمٌ٘م٤مء قمدم أظمر ٦م أي:  دل قمغم قمدم أظمر ٦م، وسم٤معمْل٤مًمٗم٦م ًمٚمحقادث قمودم 

 اعمَصمٚم٦م.

اعمّمٜمػ رخف اهلل  س صٗم٤مت، واًمّموحٞمح أن  واًمّمٗم٤مت اًمًٚمٌٞم٦م يمَ ذيمره٤م  

اًمّمٗم٤مت اًمًٚمٌٞم٦م ٓ شمٜمحٍم ذم هذه اخلٛمس، وُم٘م٤مسمؾ اًمّمحٞمح أهن٤م شمٜمحٍمو، وإٟموَ 

اىمتٍم اعمّموٜمػ رخوف اهلل هٜمو٤م قموغم اخلٛموس ٕهنو٤م ُمٝموَت إُمٝمو٤مت، أي: أن هوذه 

اًمّمٗم٤مت اخلٛمس أمهٝم٤م وهل أصقهل٤م اعمٝمَت ُمٜمٝم٤م، ومو٢من ُمو٤م قموداه٤م ُموـ ٟمٗمول اًمقًمود 

ٗمل اًمّم٤مطم٦ٌم واعمٕملم وهمػم ذًمؽ مم٤م ٓ هن٤م ٦م ًموف راضموع إًمٞمٝمو٤م وًموق سمو٤مًٓمتزام، ُم اًل وٟم

 ومٜمٗمل اًمقًمد واًمّم٤مطم٦ٌم واعمٕملم  دظمؾ ٧َم اًمقطمداٟمٞم٦م وهٙمذا.

 وهذه اًمّمٗم٤مت اخلٛمس هل:

صووٗم٦م اًم٘موودم: ؾمووٚم٧ٌم قمووـ اهلل شمٕموو٤ممم اًمٕموودم اًمًوو٤مسمؼ، أي: مل  ٙمووـ ُمٕموودوُم٤ًم صمووؿ  (1

يموَ ىمو٤مل صو٤مطم٥م  وضمد، ويمؾ ُم٤م صم٧ٌم ىمدُمف اؾمتح٤مل قمدُمف، ويمذا اًمٕمٙمس

 اجلقهرة:

 ويموووؾ ُمووو٤م ضمووو٤مز قمٚمٞموووف اًمٕمووودمُ 

 

 قمٚمٞموووف ىمٓمٕمووو٤ًم  ًوووتحٞمؾ اًمِ٘موووَدمُ 

 صٗم٦م اًمٌ٘م٤مء: ؾمٚم٧ٌم قمـ اهلل شمٕم٤ممم اًمٕمدم اًمالطمؼ. (2 

 صٗم٦م خم٤مًمٗمتف ًمٚمحقادث: ؾمٚم٧ٌم قمـ اهلل شمٕم٤ممم قمنمة أؿمٞم٤مء وهل: (3
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 أن  ٙمقن ضمرُم٤ًم ُمـ إضمرام، سم٤من شم٠مظمذ ذاشمف شمٕم٤ممم ىمدرًا ُمـ اًمٗمراغ. .1

أن  ٙمقن قمَرو٤ًم، أي:  ٘مقم سم٤مجلرم، واًمٕمورض هوق ُمو٤م  ٘موقم سمٖموػمه يموَ شم٘مودم،  .2

وهق ٓ  ٙمقن إٓ طم٤مدصم٤ًم، سمْلالف اًمّمٗم٦م وم٘مد شمٙمقن طم٤مدصم٦م إذا يم٤مٟمو٧م حلو٤مدث، 

 وىمد شمٙمقن ىمد ٛم٦م إذا يم٤مٟم٧م ًم٘مد ؿ.

 .أن حيق ف زُم٤من .3

أن  ْمٛمف ُمٙم٤من، واعمراد سمت٘مّٞمده شمٕم٤ممم سم٤مًمزُمو٤من واعمٙمو٤من: أن ٓ  تح٘موؼ وضموقده  .4

إٓ ومٞمٝمَ، وإٟمَ اؾمتح٤مل قمٚمٞمف شمٕم٤ممم اًمت٘مّٞمد هبَ ٕهنَ طم٤مدصم٤من، ومال  ت٘مّٞمود هبوَ إٓ 

 احل٤مدث ُم ٚمٝمَ، واهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ىمد ؿ.

ٕضمورام أن  ٙمقن ذم ضمٝم٦م ُمـ اجلٝم٤مت اًم٧ًم، ومٚمٞمس اهلل شمٕم٤ممم ومقق ضمرم ُموـ ا .5

 يم٤مًمٕمرش، وٓ َتف، وٓ أُم٤مُمف، وٓ ظمٚمٗمف، وٓ قمـ  ٛمٞمٜمف، وٓ قمـ ؿمًَمف.

أن شمٙمقن ًمف ضمٝم٦م ظم٤مص٦م، ومٚمٞمس ًمف ومقق، وٓ ٧َم، وٓ أُم٤مم، وٓ ظمٚمػ، وٓ  .6

  ٛملم، وٓ ؿمَل.

: أي يم رة إضمرام. .7  أن  قصػ سم٤مًمِٙمؼَمِ

 أن  قصػ سم٤مًمِّمَٖمِر: أي ىمّٚمتٝم٤م. .8

٤ممم سمحريم٦م وٓ ؾمٙمقن وٓ سمٞم٤مض وٓ أن  ٙمقن حماًل ًمٚمحقادث: ومال  تّمػ شمٕم .9

 ؾمقاد وٓ ـمقل وٓ قُمرض.

أن شمقصػ أومٕم٤مًمف سم٤مٕهمراض: وإهمراض مجع هَموَرض: وهوق إُمور اًم٤ٌمقمو٨م  .11

 أي: احل٤مُمؾ قمغم ومٕمؾ أو طمٙمؿ، و ًٛمك ؾم٤ٌٌم سم٤مقم ٤م وقمٚم٦م سم٤مقم ٦م، و ًٛمك ؾم٤ٌٌم 
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سم٤مقم ٤م وقمٚم٦م سم٤مقم ٦م،  واهلل شمٕم٤ممم  ًتحٞمؾ قمٚمٞمف أن  تّمػ سمٖمرض  ٌٕم ف قمغم ومٕموؾ ُموـ 

أومٕم٤مًمف يم٢مجي٤مده ًمز د، أو قمغم طمٙمؿ ُموـ أطمٙم٤مُموف يم٢مجي٤مسموف ًمٚمّموالة وَر ٛموف ًمٚمزٟموك، 

واقمٚمؿ أن أومٕم٤مًمف شمٕم٤ممم وأطمٙم٤مُمف وإن يم٤مٟم٧م ُمٜمزه٦م قمـ اًمٖمورض ًمٙموـ ٓ ختٚموق قموـ 

ٝم٤م قم٘مقًمٜم٤م، ٕهن٤م ًمق مل شمٙموـ حلٙمٛمو٦م ًمٙم٤مٟمو٧م قمٌ و٤م وهوق حمو٤مل طمٙمٛم٦م وإن مل شمّمؾ إًمٞم

قمٚمٞمف شمٕم٤ممم، واًمٗمرق سملم اًمٖمرض واحلٙمٛم٦م أن اًمٖمرض  ٙمقن ُم٘مّمقدا ُمـ اًمٗمٕمؾ أو 

احلٙمؿ سمحٞم٨م  ٙمقن سم٤مقم ٤ًم وطم٤مُماًل قمٚمٞمف، واحلٙمٛمو٦م ٓ شمٙموقن يموذًمؽ، وم٤محلٙمٛمو٦م ُمو٤م 

وم٢مهنَ احلٙمٛم٦م  ؽمشم٥م قمغم اًمٗمٕمؾ أو احلٙمؿ، وٓ  ٙمقن سم٤مقم ٤ًم قمٚمٞمف يم٤مًمريمقب واًمز ٜم٦م 

ٺ  چ ذم ظمٚمؼ اهلل ًمٚمْلٞمؾ واًمٌٖم٤مل واحلٛمػم يمَ ذيمره قمز وضموؾ ذم ىمقًموف شمٕمو٤ممم: 

، وإٟمووَ مل شمٙمووـ احلٙمٛموو٦م سم٤مقم وو٤ًم: ٕن {٢}انُحوم    چٿ   ٿ  ٿ  ٿ   

صوو٤مطمٌٝم٤م  ٕمٚمووؿ ىمٌووؾ أن  ّموودر ُمٜمووف اًمٗمٕمووؾ واحلٙمووؿ أهنوو٤م شمؽمشموو٥م ىمٓمٕموو٤م قمووغم ومٕمٚمووف 

ٚموف وطمٙمٛموف طمّموقل وطمٙمٛمف، سمْلالف ص٤مطم٥م اًمٖمرض، وم٢مٟمف  ر د و ٘مّمد ُمـ ومٕم

همروووف، وٓ  ٕمٚمووؿ هووؾ  ؽمشموو٥م همروووف قمٚمووٞمٝمَ أو ٓ  ؽمشموو٥م؟ أٓ شموورى إمم طموو٤مومر 

إرض ًمٞمْلرج اعم٤مء، وم٢مٟمف  ر د و ٘مّمد ُمـ طمٗمره ظمروج اعم٤مء، وٓ  ٕمٚمؿ هؾ خيورج 

اعم٤مء أو ٓ خيرج؟ واهلل شمٕم٤ممم ىمد ؾمٌؼ قمٚمٛمف ذم إزل سم٠مومٕم٤مًمف وأطمٙم٤مُموف وسموَ  ؽمشمو٥م 

ؽمشمٌو٦م قموغم أومٕم٤مًموف وأطمٙم٤مُموف طم٤مُمٚمو٦م ًموف قمٚموٞمٝمَ، وإٓ قمٚمٞمٝمَ، وموال شمٙموقن إُموقر اعم

 ًمٙم٤مٟم٧م أهمراو٤م ًمف وهق ضمؾ وقمز ُمٜمزه قمٜمٝم٤م.
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َُٔة(.
ِِضِف َوافَقْحَدإِ ٍْ َٔاُمُف بَِْ

داَػ  َوؿِ ًَ ـِ اهللِ َت ْت َظد ٍَ َٕ َّضْت َو َِ ََنَا َش َٕ ًَٔة٩  ّضِ ِْ َْٔت َش ِّّ َوُش

ُْٔؼ بَِجََلفِِف.
َٓ َتِِ ائَِص  ََ َٕ 

اًمنمح 

 ىمٞم٤مُمف سمٜمٗمًف: ؾمٚم٧ٌم قمٜمف شمٕم٤ممم احلٚمقل وا٤َٓمد.صٗم٦م  (4

: أن شمٕمت٘مد أ، اهلل شمٕم٤ممم طم٤مل ذم اًمٕم٤ممل او ذم اًمذوات يمَ َؾ اًمّموٗم٦م ؾاحلِقل هق

ذم ُمقصقومٝم٤م، وىمد زقمٛم٧م اًمٜمّم٤مرى أن اهلل شمٕمو٤ممم ىمود طموؾ ذم ؾموٞمدٟم٤م قمٞمًوك قمٚمٞموف 

. ًمٙمو٤من اًمًالم، وهذا وايمٗمر رص ح واًمٕمٞم٤مذ سمو٤مهلل: ٕن اهلل شمٕمو٤ممم ًموق طموؾ ذم يشء.

 صٗم٦م ًمف، وًمق يم٤من صٗم٦م ًمف.. مل  ّمح وصٗمف سمّمٗم٤مت اعمٕم٤ما واعمٕمٜمق ٦م.

: صووػمورة اًمِمووٞمئلم ؿمووٞمئ٤ًم واطموودًا، سمٛمٕمٜمووك أن شمٕمت٘موود أن اهلل شمٕموو٤ممم وآحتدداد هددق

ُمتحوود ُمووع اًمٕموو٤ممل، وهووذا أُموور ُمًووتحٞمؾ قم٘موواًل: ٕن اًمِمووٞمئلم إذا اَوودا وموو٢من سم٘مٞموو٤م 

صمٜم٤من، وإن قُمدُم٤م ُمٕم٤ًم.. يم٤من اعمقضمقد ُمقضمقد ـ قمغم طم٤مهلَ.. ومال ا٤َمد أصاًل: ٕهنَ ا

همػممه٤م، ومٚمؿ  تحدًا، وإن قُمودم أطمودمه٤م دون أظمور.. اُمتٜموع آَو٤مد: ٕن اعمٕمودوم 

 ًمٞمس قملم اًمقضمقد، واًم٘مقل سم٤م٤َٓمد يمٗمر سم٢ممج٤مع اعمًٚمٛملم، أقم٤مذٟم٤م اهلل ُمـ يمؾ ذًمؽ.

صٗم٦م اًمقطمداٟمٞم٦م: وىمد ؾمٚم٧ٌم وٟمٗم٧م قمـ اهلل شمٕمو٤ممم يمٛمقُمو٤ًم  ًو٦م ؾموٌؼ ذيمرهو٤م  (5

 ًمٙمالم قمـ صٗم٦م اًمقطمداٟمٞم٦م، ومٚمػماضمع.قمٜمد ا

ؾمٛمّٞم٧م ؾمٚمٌٞم٦م ٟم٦ًٌم إمم اًمًٚم٥م سمٛمٕمٜمك اًمٜمٗمل: ٕن ُمٕمٜمك يمؾ ُمٜمٝمو٤م ؾموٚم٥م قموـ اهلل و 

 ، يمَ شم٘مدم.شمٕم٤ممم ٟم٘م٤م ص ٓ شمٚمٞمؼ سماالًمف ويمًَمف
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 ِصَفاُت الـَنـَعاِىٌ
 

اِِن  ًَ َّ اُت افد ٍَ َٔداةُ  َوِص ُؿ َواحَل ِْ
ًِ ْدَرُة َواِْلَراَدُة َواف َُ د  َشّْضٌع َوِهَل: اف ُع َوافَّضَكُ ّْ َوافَِضد

دافِِف. َّ َُ ُْٔؼ بِ
اٍن ُوُجْقِدَيًة َتِِ ًَ اَػ َم ًَ ََنَا َأْثَّضَتْت هللِ َت

ِٕ اِِن:  ًَ َّ َْٔت بِافد َّ ََلُم. َوُش َُ  َواف

اًمنمح 
 

 صفات املعاٌ٘

وصٗم٤مت اعمٕم٤ما هل: اًمّمٗم٤مت اعمقضمقدة ذم ٟمٗمًوٝم٤م أي: ذم ذاهتو٤م، ومٝمول ًمٞمًو٧م 

 دة قمغم اًموذات، وىمود قمورف أهوؾ اًمٕمٚموؿ صوٗم٤مت اعمٕمو٤ما ذم سمٕملم اًمذات وًمٙمٜمٝم٤م زا

. ًَ  آصٓمالح سم٠مهن٤م: يمؾ صٗم٦م ىم٤م ٛم٦م سمٛمقصقف زا دة قمغم اًمذات ُمقضم٦ٌم ًمف طمٙم

 وم٘مقًمٜم٤م: )صٗم٦م وضمقد ٦م(، أي: ُمقضمقدة، سمحٞم٨م ًمق يمِمػ ًمٜم٤م اًمٖمٓم٤مء ًمرأ ٜم٤مه٤م.

وىمقًمٜم٤م: )ىم٤م ٛم٦م سمٛمقصقف(، أي: ُمالزُمو٦م ًمٚمٛمقصوقف وًمٚموذات، وهول زا ودة 

 .قمـ اًمذات

(، أي: شمًتٚمزم صٗم٦م أظمرى هل اًمّمٗم٦م اعمٕمٜمق ٦م. ًَ  وىمقًمٜم٤م: )ُمقضم٦ٌم ًمف طمٙم

ظمرج سم٘مقًمٜم٤م: )ىم٤م ٛم٦م سمٛمقصقف(.. اًمًوٚمٌٞم٦م، وسم٘مقًمٜمو٤م: )زا ودة قموغم اًموذات(.. 

(.. اعمٕمٜمق و٦م: ٕهنو٤م ٟمٗمًوٝم٤م  ًَ اًمٜمٗمًٞم٦م: ٕهن٤م قملم اًموذات، وسم٘مقًمٜمو٤م: )ُمقضمٌو٦م ًموف طمٙمو

وقمغم اًم٘مقل سم٠مهن٤م أُموقر اقمت٤ٌمر و٦م  طمٙمؿ يمَ ؾمٞم ٧ٌم ًمٜم٤م قمٜمد ذيمره٤م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم،

 يمَ ؾمٞم٠ميت إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم وم٘مد ظمرضم٧م سم٘مقًمٜم٤م )ىم٤م ٛم٦م سمٛمقصقف(.

وهذا اًمتٕمر ػ ًمٚمٛمٕم٤ما ُمـ طمٞم٨م هل يم٤مٟم٧م ًم٘مد ؿ أو طم٤مدث، وطمٞمٜمئٍذ وم٤مًمٗمرق 

 سملم صٗم٤مت اًم٘مد ؿ واحل٤مدث: أن صٗم٤مت اًم٘مد ؿ ىمد ٛم٦م، وٓ شمًٛمك أقمراو٤ًم: ٕن 

                                                 

 (.166رشح اًمّم٤موي )اٟمٔمر:  (1)
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اًمنمح 

اًمٕمرض ُمـ اًمٓمورؤ، وم٤مجل٤مهوؾ ُمو اًل قمٜمودُم٤م  ٕمورض ًموف اًمٕمٚموؿ  ّموػم قم٤معمو٤ًم، ومٕمٚمٛموف 

طم٤مدث، أُم٤م قمٚمؿ اهلل ؾمٌح٤مٟمف ومٚمٞمس سمَٕمَرض: ٕن اهلل اشمّمػ سمف ُمـ إزل، ويمذًمؽ 

 سم٘مٞم٦م صٗم٤مت اهلل شمٕم٤ممم.

درة، واإلرادة، واًمٕمٚموؿ، واحلٞمو٤مة، واًمًوٛمع، وصٗم٤مت اعمٕم٤ما ؾمٌع، وهول: اًم٘مو

 واًمٌٍم، واًمٙمالم، وىمد شم٘مدم قمغم يمؾ صٗم٦م ُمٜمٝم٤م.

وشمًٛمك صٗم٤مت اعمٕم٤ما أ ْم٤ًم  سم٤مًمّموٗم٤مت اًمذاشمٞمو٦م: ٕهنو٤م ٓ شمٜمٗموؽ قموـ اًموذات، 

 وشمًٛمك أ ْم٤ًم سم٤مًمّمٗم٤مت اًمقضمقد ٦م: ٕهن٤م ُمتح٘م٘م٦م سم٤مقمت٤ٌمر ٟمٗمًٝم٤م.

 وتَِْضؿ صٍات ادًاِن إػ أربًة أؿِضام:

هق اًمذي ٓ  تٕمٚمؼ سمٌمء أي ٓ َ ْٓمُٚم٥م أُمرًا قمغم اًم٘مٞم٤مم سمٛمحٚمف، وهول: : وإول

 احلٞم٤مة.

 : هق اًمذي  تٕمٚمؼ سم٤معمٛمٙمـ وم٘مط، ومه٤م اًم٘مدرة واإلرادة.وافثاِن

 : هق اًمذي  تٕمٚمؼ سماٛمٞمع اعمقضمقدات ومه٤م اًمًٛمع واًمٌٍم.وافثافث

: هق اًمذي  تٕمٚمؼ سماٛمٞمع اًمقاضم٤ٌمت واجل٤م زات واعمًوتحٞمالت، ومهو٤م: وافرابع

 اًمٕمٚمؿ، واًمٙمالم.

 :ٚفائد 

ُمٕمروم٦م اًمتٕمٚم٘م٤مت همػم واضم٦ٌم قمغم اعمٙمٚمػ: ٕهن٤م ُمـ همقاُمض قمٚمؿ اًمٙموالم، يموَ 

   ٟم٘مٚمف اًمِمٞمخ اًمؼماوي قمـ اًمِمٞمخ حمٛمد اًمّمٖمػم، وذيمره اًمِمٞمخ اًمِمٜمقاا.

 

                                                 

 (.34هدا ٦م اعمر د )اٟمٔمر:  (1)

 (.134اًمٌٞماقري )اٟمٔمر:  (2)
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 الصَِّفاُت الـَنـِعـَيِىيَُّة
 

اَػ  ًَ ُف َت ُٕ ْق ـَ َِْقَيُة َشّْضٌع َوِهَل:  ًْ َّ اُت افد ٍَ ّٔدًا, َوافهِّ َؿاِدرًا, َوُمِرْيددًا, َوَظادِدًا, َوَح

اِِن. ًَ َّ اِت افد ٍَ ِِّّدًا. َوِهَل ُمََلِزَمٌة فَِه َُ ًًْٔا, َوَبِهْرًا, َوُمَت
ِّ  َوَش

اًمنمح 
 

 الضفات املعٍٕٖٛ

واًمّمٗم٤مت اعمٕمٜمق ٦م هل: اًمتل شمدل قمغم ُمٕمٜمك ذات أي: قمغم ىمٞم٤مم اعمٕمٜمك سم٤مًمذات 

وم٤مًمّمٗم٤مت اعمٕمٜمق و٦م هول قمٌو٤مرة قموـ ىمٞمو٤مم صوٗم٤مت  ُمع ز ٤مدة قمٚمٞمٝم٤م أي: قمغم اًمذات،

اعمٕم٤ما سم٤مًمذات يمَ أؾمٚمٗمٜم٤م، وىمد شم٘مودم أن صوٗم٤مت اعمٕمو٤ما هول: يموؾ صوٗم٦م وضمقد و٦م 

، واحلٙمؿ هٜم٤م هق اًمّمٗم٦م  اعمٕمٜمق ٦م، إذ  ُموـ اعمٕمٚموقم أن  ًَ ىم٤م ٛم٦م سم٤مًمذات ُمقضم٦ٌم ًمف طمٙم

قموغم هوذا ٓ آشمّم٤مف  سمٙمقٟمف قم٤معم٤ًم وىم٤مدرًا ٓ  ّمح إٓ إذا ىم٤مم سمف اًمٕمٚمؿ واًم٘مودرة، و

ُمٕمٜمك ًمٙمقٟمف شمٕم٤ممم قم٤معم٤ًم ويمقٟمف ىم٤مدرًا إٓ ىمٞم٤مم صٗمتل اًمٕمٚمؿ واًم٘مدرة سم٤مًمذات، واًمٕمٚمؿ 

واًم٘مدرة ُمـ صٗم٤مت اعمٕم٤ما يمَ هق ُمٕمٚمقم، واحلوؼ ؾموٌح٤مٟمف وشمٕمو٤ممم ىمود أـمٚموؼ هوذه 

إؾمووَء ذم يمت٤مسمووف وقمووغم ًمًوو٤من ٟمٌٞمووف ^، وذًمووؽ ظمٓم٤مسمووف عمووـ هووق ُمووـ أهووؾ اًمٚمٖموو٦م، 

ٞمؿ )ذات هل٤م قمٚمؿ( وُمـ يمٚمٛم٦م ىمد ر )ذات هل٤م ىمودرة(، واعمٗمٝمقم ذم اًمٚمٖم٦م ُمـ يمٚمٛم٦م قمٚم

وآؾمؿ: قم٤ٌمرة قمـ اًمذات ُمـ طمٞم٨م ىم٤مُم٧م هب٤م اًمّمٗم٦م، أُم٤م اًمّمٗم٦م ومٝمل: قم٤ٌمرة قموـ 

اًمٕمٚمؿ واًم٘مدرة دون ٟمٔمر إمم اًموذات، ومو٢من اشمّموٚم٧م اًمّموٗم٦م سم٤مًموذات ومٝمول اًمّموٗم٤مت 

اعمٕمٜمق وو٦م، ومٙمقٟمووف قم٤معموو٤ًم ىموود رًا هووق شمٕمٚمووؼ صووٗم٦م اًمٕمٚمووؿ واًم٘موودرة سم٤مًمووذات، و تْمووح 

 تٚمْلص مم٤م ؾمٌؼ:و 

 : أن آشمّم٤مف سم٤معمٕم٤ما  قضم٥م آشمّم٤مف سم٤معمٕمٜمق ٦م، وشمٙمقن اعمٕم٤ما قمغم هذاأوًٓ 
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اًمنمح 

درًا واعمٕمٜمق ٦م ٓزُم٦م ًمٚمٛمٕم٤ما، سمٛمٕمٜمك أٟمف  ٚمزم ُمـ يمقٟمف ىم٤م -قم٘مالً –ُمٚمزوُم٦م ًمٚمٛمٕمٜمق ٦م 

 أٟمف ُمقصقف سم٤مًم٘مدرة، يمَ  ٚمزم ُمـ اشمّم٤مومف سم٤مًم٘مدرة يمقٟمف ىم٤مدرًا.

:  تْمح أن اًمٗمرق سملم اعمٕم٤ما واعمٕمٜمق و٦م هوق: أن اعمٕمو٤ما صوٗم٤مت وضمقد و٦م، ثإٔاً 

أي: وضمقد صٗم٤مت ُمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمذات زا دة قمٜمٝم٤م، واعمٕمٜمق ٦م صوٗم٤مت صمٌقشمٞمو٦م اقمت٤ٌمر و٦م، 

واعمٕمٜمق و٦م صوٗم٤مت صمٌقشمٞمو٦م شمودل أي: صمٌقت  وىمٞم٤مم صٗم٤مت اعمٕم٤ما  سم٤مًمذات، وم٤معمٕمو٤ما  

قمغم ُمٕمٜمك زا ود قموغم اًموذات، وهوق ُمٕمٜموك وضموقدي ذم اعمٕمو٤ما وصمٌوقيت ذم اعمٕمٜمق و٦م، 

واًم ٌقت ىمر ٥م ُمـ اًمقضمقد، وم٤مًمّمٗم٤مت اعمٕمٜمق ٦م صٗم٤مت صم٤مسمت٦م ًمٚمذات ٓ ُموـ طمٞمو٨م 

وهدذا أهن٤م ىم٤م ٛم٦م سم٤مًمذات يم٤معمٕم٤ما: سمؾ ُمـ طمٞم٨م أهن٤م قم٤ٌمرة قمـ ىمٞم٤مم اعمٕم٤ما سم٤مًموذات، 

وؾ، أي: ، ًمهق ادًتّد ذا يم٤من آشمّم٤مف هب٤م يم٤مًمٗمرع ًمالشمّم٤مف سم٤معمٕمو٤ما سم٤مقمتٌو٤مر اًمتٕم٘م(

ٓ  تٕم٘مؾ وضمقد هذه إٓ هبذه، واعم٘مّمقد سم٤مًمٗمرقمٞم٦م  هٜم٤م اًمٚمزوم، ًموذا يم٤مٟمو٧م اعمٕمٜمق و٦م 

  ؾمٌع صٗم٤مت يم٤معمٕم٤ما.

 وهق: ،هذا اًمذي ذيمرٟم٤مه هق اعمٕمتٛمد قمٜمد أهؾ اًمًـ واجلَقم٦م

م صٗم٤مت اعمٕم٤ما سم٤مًموذات، ومٝمول ًمٞمًو٧م أن اًمّمٗم٤مت  اعمٕمٜمق ٦م هل قم٤ٌمرة قمـ ىمٞم٤م

صووٗم٤مت ىم٤م ٛموو٦م سمذاشمووف شمٕموو٤ممم ، وهوول ذم احل٘مٞم٘موو٦م ًمٞمًوو٧م سمّمووٗم٤مت: ٕن ىمٞموو٤مم اعمٕموو٤ما 

سم٤مًمذات أُمر اقمت٤ٌمري وآقمت٤ٌمرات ٓ شمًوٛمك صوٗم٤مت طم٘مٞم٘مو٦م: سموؾ هول قمٌو٤مرة قموـ 

اإلظم٤ٌمر سم٠من اعمٕم٤ما ىم٤م ٛم٦م سم٤معمقصقف، )وهق ُمذه٥م اإلُم٤مم إؿموٕمري( اًموذي ىمو٤مل 

 وإطمقال: مجع طم٤مل، وهل صٗم٦م ٓ جمقدة وٓ ُمٕمدوُم٦م: سمٜمٗمل صٗم٤مت إطمقال،

                                                 

 (.1/415قمقن اعمر د )اٟمٔمر:  (1)
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 سمؾ واؾمٓم٦م سملم اعمقضمقد واعمٕمدوم.

 :ٛاخلالص 

 ىم٤مل: ..أن ُمـ ٟمٗمك إطمقال يم٤مإلُم٤مم إؿمٕمري 

ىمٞم٤مم اًمٕمٚمؿ سمف، وًمٞمس هٜم٤مك صٗم٦م أظمرى زا دة قمغم ُمٕمٜمك )يمقٟمف شمٕم٤ممم قم٤معم٤ًم( هق  

 ىمٞم٤مم اًمٕمٚمؿ صم٤مسمت٦م ذم ظم٤مرج اًمذهـ.

 :وُمـ أصم٧ٌم صٗم٤مت إطمقال يم٤مًمًٜمقيس ىم٤مل 

ُمٕمٜمك )يمقٟمف شمٕم٤ممم قم٤معم٤ًم( صوٗم٦م أظمورى زا ودة قموغم ىمٞمو٤مم اًمٕمٚموؿ سم٤مًموذات، وهوذه 

اًمّمٗم٦م ًمٞم٧ًم ُمقضمقدة سم٤مٓؾموت٘مالل يم٤معمٕمو٤ما، وٓ ُمٕمدوُمو٦م قمودُم٤ًم رصومو٤ًم: سموؾ هول 

لم اعمقضمقد واعمٕمودوم، طمٞمو٨م مل شمٌٚموغ درضمو٦م اًمقضموقد، ومل شمٜموزل إمم ُمرشمٌو٦م واؾمٓم٦م سم

 اًمٕمدم.

 :ٛوّى 

ىمد  ت٤ًمءل اًمقاطمد ومٞم٘مقل: ُم٤م احلٙمٛم٦م ُموـ ذيمور اًمّموٗم٤مت اعمٕمٜمق و٦م إذ ىمٚمٜمو٤م أهنو٤م 

 اقمت٤ٌمر ٦م وهل داظمٚم٦م ذم صٗم٤مت اعمٕم٤ما؟ وم٤مجلقاب:

 أن احلٙمٛم٦م ذم ذًمؽ أُمران:

 ؾ: ٕن اجلٝمؾ ذم اًمٕم٘م٤م د ظمٓمػم.إول: ذيمر اًمٕم٘م٤م د قمغم وضمف اًمتٗمّمٞم

اًم ٤ما: اًمرد قمغم اعمٕمتزًم٦م، وم٢مهنؿ أٟمٙمروا صٗم٤مت اعمٕمو٤ما وىمو٤مًمقا: أٟموف شمٕمو٤ممم ىمو٤مدر 

 سمذاشمف، ُمر د سمذاشمف، قمٚمٞمؿ سمذاشمف، ًمٙمٜمٝمؿ مل  ٙمٗمروا: ٕهنؿ ىم٤مًمقا: أٟمف ىم٤مدر سمذاشمف وقمٚمٞمؿ 

                                                 

 (.89(، وَٗم٦م اعمر د )418-1/417قمقن اعمر د )اٟمٔمر:  (1)
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سمذاشمف وهمػمه٤م ُمـ اًمّمٗم٤مت ومٝمؿ وأن أٟمٙمروا اعمٕم٤ما مل  ٜمٙمروا اًم٘م٤مدر ٦م وهمػمهو٤م ومٝموؿ 

  ٘مقًمقن اٟمف ىم٤مدر وُمر د وقم٤ممل، همػم أهنؿ  ٘مقًمقن سمذاشمف.

 :ٍٖٕٛالفزق بني صفات املعاٌ٘ ٔالضفات املع 

 ٌوقت ىمر و٥م ُموـ أن اعمٕم٤ما صوٗم٤مت وضمقد و٦م، واعمٕمٜمق و٦م صمٌقشمٞمو٦م اقمت٤ٌمر و٦م، واًم

اًمقضمقد، وم٤معمٕمٜمق ٦م هل صٗم٤مت صم٤مسمت٦م ًمٚمذات ٓ ُمـ طمٞم٨م أهن٤م ىم٤م ٛم٦م هب٤م يم٤معمٕم٤ما: سموؾ 

ُمـ طمٞم٨م إهن٤م قم٤ٌمرة قمـ ىمٞم٤مم اعمٕم٤ما سم٤مًمذات، وهذا هق اعمٕمتٛمد: ًمذا يم٤من آشمّمو٤مف 

اًمٚموزوم:  –هٜمو٤م  -هب٤م يم٤مًمٗمرع ًمالشمّم٤مف سم٤معمٕم٤ما سم٤مقمت٤ٌمر اًمتٕم٘موؾ، وُ ٘مّمود سم٤مًمٗمرقمٞمو٦م 

 ف صٗم٤مت يم٤معمٕم٤ما.يم٤مٟم٧م اعمٕمٜمق ٦م ؾمٌ

واًمّمووٗم٤مت اعمٕمٜمق وو٦م ؾمووٌع، وهوول : يمقٟمووف ىموو٤مدرا، ُمر وودًا، قم٤معموو٤ًم، طمٞموو٤ًم، ؾمووٛمٞمٕم٤ًم، 

. ًَ  سمّمػمًا، ُمتٙمٚم

  :ْٗتٍب 

جي٥م أن ٟمٕمٚمؿ أن اًمّمٗم٤مت اعمٕمٜمق و٦م هول صوٗم٤مت واضمٌو٦م ًموف شمٕمو٤ممم إمج٤مقمو٤ًم قموغم 

 ُمذه٥م أهؾ اًمًٜم٦م واجلَقم٦م واعمٕمتزًم٦م وقمغم اًم٘مقل سم ٌقت إطمقال أو ٟمٗمٞمٝم٤م.

 :ٍٖٕٛحلي ٌف٘ الضفات املع 

 طمٙمؿ ُمـ ٟمٗمك اًمّمٗم٤مت اعمٕمٜمق ٦م ومٞمف شمٗمّمٞمؾ:

  ًإن ٟمٗم٤مه٤م وأصم٧ٌم ُمع اًمٜمٗمل وده٤م.. وم٢مٟمف  ٙمٗمر، يمٛمـ ٟمٗمك يمقٟمف قم٤معم٤م 

                                                 

 (.91َٗم٦م اعمر د )اٟمٔمر:  (1)

 (.1/415قمقن اعمر د )اٟمٔمر:  (2)

 (.1/416قمقن اعمر د )اٟمٔمر:  (3)
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 هلل قمـ ذًمؽ.وأصم٧ٌم وده٤م وهق يمقٟمف ضم٤مهاًل، شمٕم٤ممم ا

  إن ٟمٗم٤مه٤م ومل   ٧ٌم وده٤م، سمٛمٕمٜمك أٟمف  ٜمٗمل أن  ٙمقن هلل صٗم٦م ىمد ٛم٦م  ٘مو٤مل

هل٤م اًمٙمقن قم٤معم٤ًم، وذم ٟمٗمس اًمقىم٧م هق ُم ٧ٌم ٟٓمٙمِمو٤مف إؿموٞم٤مء ًموف شمٕمو٤ممم 

سمذاشمووف أزٓ.. ومووال رضر ذم ذًمووؽ: ٕن احلووؼ ٟمٗموول صووٗم٤مت إطمووقال يمووَ 

   شم٘مدم.

 ٌ٘حلي وَ ٌفٜ صفات املعا: 

  وم٢من ٟمٗم٤مه٤م.. ومٗمٞمف شمٗمّمٞمؾ:وأُم٤م صٗم٤مت اعمٕم٤ما

  إن ٟمٗمك ز ٤مدهت٤م قمغم اًمذات ُموع إصمٌو٤مت أطمٙم٤مُمٝمو٤م هلل.. ومو٢من ذًموؽ ُمقضمو٥م

 ًمٚمٗمًؼ واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل.

 .إن ٟمٗم٤مه٤م ُمع إصم٤ٌمت أوداده٤م.. وم٢مٟمف  ٙمٗمر واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل 

 :ٛوضأل 

وهول اًمتول شمًوٛمك سمّموٗم٤مت  –ُمذه٥م أهؾ اًمًٜم٦م واجلَقم٦م أن صوٗم٤مت اعمٕمو٤ما 

ت يمَ شم٘مدم ، وًمٞم٧ًم همػم اًموذات يموَ ىمو٤مل صو٤مطم٥م ًمٞم٧ًم هل قملم اًمذا - اًمذات

 اجلقهرة:

 ....... صموووؿ صوووٗم٤مت اًموووذات

 

 ًمٞمًوو٧م سمٖمووػم أو سمٕموولم اًمووذات

  

 

                                                 

 (.125(، واًمٌٞماقري )1/416قمقن اعمر د )اٟمٔمر:  (1)
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ُمٜمٗمٙمو٤ًم،  واعمٕمٜمك: أن صٗم٤مت اًمذات ًمٞم٧ًم سمٖمػم اًمذات اإلهلٞم٦م أي: ًمٞم٧ًم همػماً 

ٓ ُمٓمٚمؼ اًمٖمػم، ومال  ٜم٤مذم أن طم٘مٞم٘متٝم٤م همػم طم٘مٞم٘م٦م اًمذات، ًمٙمٜمٝم٤م ًمٞمًو٧م ُمٜمٗمٙمو٦م قموـ 

 اًمذات: سمؾ هل ىم٤م ٛم٦م سم٤مًمذات.

وًمٞم٧ًم صٗم٤مت اًمذات أ ْم٤ًم سمٕملم اًمذات: ٕن طم٘م٤م ٘مٝم٤م خت٤مًمػ طم٘مٞم٘م٦م اًمذات، 

ومٝموول صووٗم٤مت ُمٖموو٤م رة ًمٚمووذات ُمٗمٝمقُموو٤ًم، رضورة خم٤مًمٗموو٦م اًمّمووٗم٦م ًمٚمّمووٗم٦م، يمٛمْل٤مًمٗموو٦م 

، ًمٙمٜمٝم٤م ىم٤م ٛم٦م سم٤مًمذات، إذ حم٤مل أن  ٘مقم اًمقصػ سمٜمٗمًف، وهل واضمٌو٦م اًم٘مدرة ًمٚمٕمٚمؿ

ًمٜمٗمًٝم٤م، ُم ؾ وضمقب اًمذات يمَ هق احلوؼ، وًمٞمًو٧م ممٙمٜمو٦م ذم ذاهتو٤م واضمٌو٦م ًمٖمػمهو٤م 

 سم٥ًٌم اىمتْم٤مء اًمذات هل٤م.

وًمق يم٤مٟم٧م صٗم٤مت اًمذات هل قمولم اًموذات.. ًمٚموزم ذًموؽ شمٕمودد اًموذات سمتٕمودد 

 ًم٘مدرة واإلرادة وهمػمه٤م.اًمّمٗم٤مت، أي: سمتٕمدد ٟمقع اًمّمٗم٤مت يم٤مًمٕمٚمؿ وا

))ومُٕمٚمؿ أن ُمذه٥م أهؾ اًمًٜم٦م أن صوٗم٤مت  ىم٤مل ذم رشح اًمّم٤موي قمغم اجلقهرة:

ىم٤م ٛموو٦م هبوو٤م، ٓزُموو٦م هلوو٤م ًمزوُموو٤ًم ٓ  ٘مٌووؾ  -أي: قمووغم اًمووذات–اًمووذات زا وودة قمٚمٞمٝموو٤م 

آٟمٗمٙم٤مك، ومٝمل دا ٛم٦م اًمقضمقد ُمًتحٞمٚم٦م اًمٕمدم، ومٝمق طمل سمحٞمو٤مة، قمو٤ممل سمٕمٚموؿ، ىمو٤مدر 

 سم٘مدرة، وهٙمذا(( اهو.

 ل ذم )هدا ٦م اعمر د(: ))ومٛمذه٥م أهؾ اًمًٜم٦م أن صٗم٤مت اًمذات زا دة قمٚمٞمٝم٤م،وىم٤م

                                                 

 (.181) قمٚمٞمٝم٤م ُٕمػماطم٤مؿمٞم٦م إ٤َمف اعمر د واٟمٔمر:  (1)

 (.1/419قمقن اعمر د )اٟمٔمر:  (2)
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ىم٤م ٛموو٦م هبوو٤م، ٓزُموو٦م هلوو٤م ًمزوُموو٤ًم ٓ  ٘مٌووؾ آٟمٗمّموو٤مل، ومٝموول دا ٛموو٦م اًمقضمووقد، ُمًووتحٞمٚم٦م 

 اًمٕمدم(( اهو.

ٗم٤مت اًمذات.. اًمّمٗم٤مت اًمًٚمٌٞم٦م، وم٢مهن٤م همػم، سمٛمٕمٜمك أهن٤م ًمٞم٧ًم ىم٤م ٛم٦م وظمرج سمّم

سمف شمٕم٤ممم: ٕهن٤م أُمقر قمدُمٞمو٦م، أي: صوٗم٤مت شمٜمٗمول إووداد، وظمورج يموذًمؽ اًمّموٗم٦م 

اًمٜمٗمًٞم٦م وهول اًمقضموقد، وم٢مهنو٤م ًمٞمًو٧م زا ودة قموغم اًموذات: سموؾ هول قمولم اعمقضموقد، 

ٜموك أهنو٤م وظمرج يمذًمؽ صوٗم٤مت إومٕمو٤مل يم٤مإلطمٞمو٤مء واإلُم٤مشمو٦م، وم٢مهنو٤م هموػم أ ْمو٤ًم سمٛمٕم

 ُمٜمٗمٙم٦م ، إذ هل: شمٕمٚم٘م٤مت اًم٘مدرة اًمتٜماٞمز ٦م احل٤مدصم٦م يمَ ؾمٞم٠ميت سمٞم٤مهن٤م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.

 يمؾ ذًمؽ ردًا قمغم ُمـ متًؽ سمِمٌٝمتلم اسمتٖم٤مء ٟمٗمل صٗم٤مت اًمذات، ومه٤م: رُ يمْ ذِ وَ 

  إُم٤م أن شمٙموقن ىمد ٛمو٦م أو  - وهل صٗم٤مت اًمذات –أن اًمّمٗم٤مت اًمقضمقد ٦م

 دُم٤مء، وهق يمٗمر سم٢ممج٤مع اعمًٚمٛملم.طم٤مدصم٦م، وم٢من يم٤مٟم٧م ىمد ٛم٦م.. ًمزم شمٕمدد اًم٘م

  وإن يم٤مٟم٧م طم٤مدصم٦م.. ًمزم ىمٞم٤مم احلقادث سمذاشموف شمٕمو٤ممم، وًموزم ظمٚموقه ُمٜمٝمو٤م ذم

وم٢من ذًمؽ  ٚمزم أٟمف يم٤من ظم٤مًمٞمو٤ًم  ..إزل، أي: إن ًمزم ىمٞم٤مم احلقادث سمف شمٕم٤ممم

  ُمٜمٝم٤م ذم إزل، وهذا سم٤مـمؾ.

صٗم٤مشمف ىمد ٛم٦م يمَ ومُرد قمغم اًمِمٌٝم٦م اًم ٤مٟمٞم٦م وهل ؿمٌٝم٦م ىمٞم٤مم احلقادث سمف شمٕم٤ممم سم٠مٟمف 

 ؾمٞمتٌلم ًمٜم٤م قمٜمد اًمٙمالم قمـ اًمّمٗم٤مت اًمقاضم٦ٌم.

 ومٌ٘مٞم٧م ؿمٌٝم٦م شمٕمدد اًم٘مدُم٤مء، ٕٟمٜم٤م ىمٚمٜم٤م أن صٗم٤مشمف ىمد ٛم٦م، ومٙم٤من اًمرد قمٚمٞمٝم٤م هق:

                                                 

 (.43)هدا ٦م اعمر د  (1)

 (.179إ٤َمف اعمر د ) :اٟمٔمر (2)
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ىم٤م ٛم٦م سم٤مًمذات، وإٟمَ  ٚمزم اًمتٕمودد ًموق  أن صٗم٤مت اًمذات ًمٞم٧ًم سمٖمػم اًمذات، سمؾ

طمٞمو٨م أهنو٤م -يم٤مٟم٧م يمؾ صٗم٦م ىم٤م ٛم٦م سمٜمٗمًٝم٤م ٓ سم٤مًمذات، أُم٤م وىمد صم٧ٌم ىمٞم٤مُمٝم٤م سم٤مًمذات 

ومال شمٕمدد: ٕن اًمٖمػم ـ مه٤م اعمٗمٝمقُم٤من اًمٚمذان  ٜمٗمؽ أطمدمه٤م قمـ  -ًمٞم٧ًم همػمًا ُمٜمٗمٙم٤مً 

أظمر ذم اًمقضمقد، سمحٞم٨م  تّموقر وضموقد أطمودمه٤م دون أظمور، وًمٙموقن اًمّموٗم٤مت 

٤معمٕمٜمك اًمذي شم٘مدم.. وىمع اًمت٤ًمُمح سم٢مو٤موم٦م ُم٤م ًمٚمذات إمم اًمّموٗم٤مت ٟمحق:)يموؾ همػمًا سم

يشء شمقاوع ًم٘مدرشمف(، واعمراد يموؾ يشء شمقاووع ًمذاشموف ٕضموؾ ىمدرشموف، وإٓ ومٕمٌو٤مدة 

جمرد اًمّمٗم٤مت يمٗمر، وقم٤ٌمدة جمرد اًمذات ومًؼ، واًم٘مقل اعمًوت٘مٞمؿ هوق قمٌو٤مدة اًموذات 

   اعمتّمٗم٦م سم٤مًمّمٗم٤مت.

 :ٚفائد 

 اًمّمٗم٤مت إُم٤م:

 اًمذات، وهل اًمّمٗم٦م اًمٜمٗمًٞم٦م. قملم -1

همػم اًمذات، وهول اًمًوٚمٌٞم٦م واًمٗمٕمٚمٞمو٦م، وم٤مًمًوٚمٌٞم٦م ًمٙموقن ُمودًمقهل٤م قمودُم٤ًم،  -2

واًمٗمٕمٚمٞموو٦م حلوودوصمٝم٤م، يمووَ شم٘موودم ويمووَ ؾمووٞم٠ميت إ ْموو٤مطمٝم٤م أيم وور إن ؿموو٤مء اهلل 

 شمٕم٤ممم. 

 ٓ قملم اًمذات وٓ همػمه٤م، وهل وضمقد ٦م، وشمًٛمك سم٤معمٕم٤ما. -3

 شمًٛمك ُمٕمٜمق ٦م.ٓ قملم اًمذات، وٓ همػمه٤م يمذًمؽ، وهل اقمت٤ٌمر ٦م و -4

صٗم٤مت ضم٤مُمٕم٦م وهل: اًمٕمزة واجلالل واجلَل واًمٖمٜمك وٟمحق ذًمؽ، ومٝمل  -5

 ذم اًمذات ويمؾ اًمّمٗم٤مت. 
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 القضي الجاٌ٘

َّ  اتالٍب

َقم٦م، إرؾم٤مل اًمرؾمؾ ذم طمؼ اهلل شمٕم٤ممم ضم٤م ٌز قم٘ماًل يمَ هق ُمذه٥م أهؾ اًمًٜم٦م واجل

 ىم٤مل ص٤مطم٥م اجلقهرة:

 هلل واجلوووووووووو٤م ز واعمٛمتٜمٕموووووووووو٤م

 

 

 وُم ووووؾ ذا ًمرؾمووووٚمف وم٤مؾمووووتٛمٕم٤م

 وىم٤مل أ ْم٤ًم: 

 وُمٜموووووف إرؾمووووو٤مل مجٞموووووع اًمرؾموووووؾِ 

 

 

 ومووال وضمووقب سمووؾ سمٛمحووض اًمٗمْمووؾِ 

وًمٞمس إرؾم٤مل اًمرؾمؾ سمقاضم٥م يمَ ذه٥م إًمٞمف اعمٕمتزًم٦م واًمٗمالؾمٗم٦م، طمٞمو٨م ضمٕمٚموف  

وإصوٚمح ًمٕمٌو٤مده اعمٕمتزًم٦م ُمـ إصٚمح ًمٚمْلٚمؼ، وم٠موضمٌقا قمٚمٞمف شمٕم٤ممم ومٕموؾ اًمّموالح 

يموَ شم٘مودم اًمٙموالم قمٜموف، وأُمو٤م اًمٗمالؾموٗم٦م ومٌٜموقا اًمقضموقب قموغم ىموقهلؿ   سم٤مًمتٕمٚمٞمووؾ  أو  

اًمٓمٌٞمٕموو٦م،  وم٘موو٤مًمقا   ٚمووزم  ُمووـ  وضمووقده  شمٕموو٤ممم  وضمووقد  اًمٕموو٤ممل سم٤مًمتٕمٚمٞمووؾ، سموو٠من  ٙمووقن 

ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قمٚم٦م ًمٚمٕم٤ممل أو سم٤مًمٓمٌع، و ٚمزم ُمـ وضمقد اًمٕمو٤ممل وضموقد ُموـ  ّموٚمحف، 

٦م قمغم أن اًمٕم٤ممل ىمد ؿ، وٓ  ٜمِم٠م قمـ اهلل إٓ إصٚمح، وه١مٓء وهذا سمٜم٤مُء ُمـ اًمٗمالؾمٗم

 يمٗم٤مر هبذه اًمٕم٘مٞمدة ، ىم٤مل اًمدرد ر ذم ظمر دشمف:

 وُموووـ  ٘موووؾ سمووو٤مًمٓمٌع أو سم٤مًمٕمٚمووو٦م

 

 

 وموووذاك يمٗمووور قمٜمووود أهوووؾ اعمٚمووو٦م

    و رد هذا أٟمف ؾمٌح٤مٟمف وم٤مقمؾ سم٤مٓظمتٞم٤مر ٓ سمٓمر ؼ اإلضم٤ٌمر.    
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 وإذا ىمٚمٜم٤م إن إرؾم٤مل اًمرؾمؾ ضم٤م ز ذم طم٘مف شمٕم٤ممم وم٤مإل َن هبؿ واضم٥م ٓ ضم٤م ز.

وًمووٞمس سمٕموو٨م اًمرؾمووؾ يمووذًمؽ ذم طم٘مووف شمٕموو٤ممم سمٛمًووتحٞمؾ ، يمووَ ذهوو٥م إمم ذًمووؽ 

ُٛمٜمٞم٦م واًمؼمامه٦م، وىمد قمٚمٚمقا ىمقهلؿ هذا سم٠من إرؾمو٤مهلؿ قمٌو٨م: ٕٟموف  ًوتٖمٜمك ًَّ قموٜمٝمؿ  اًم

لء شم٘مٌوٞمح وسم٤مًمٕم٘مؾ، سم٠من جُيٕمؾ ُمٜم٤مط ومٕمؾ يشء ًَلم اًمٕم٘مؾ إ و٤مه، وُمٜمو٤مط شمورك اًمِمو

 اًمٕم٘مؾ إ ٤مه، واًمٕم٨ٌم قمغم اهلل حم٤مل، ومٞمٙمقن إرؾم٤مل اًمرؾمؾ حم٤مل. 

، وٓ إمم  ًَ وهووذا يمووالم سم٤مـمووؾ: ٕن اًمٕم٘مووؾ سمٛمٗموورده ٓ هيتوودي إمم اًمّمووقاب دا وو

اجلوقاز، وأُموو٤م اًمقىمووقع إومٕمو٤مل اعمٜماٞموو٦م ذم أظمورة، أي: أن طمووظ اًمٕم٘مووؾ ُموـ ذًمووؽ 

َّ سمٕمد اعمقت ُمـ احلنم واًمٜمنمو  ومٞمقضمد ُمـ اًمنمع، وم٢من احل٤مضم٦م إمم اًمرؾمؾ ًمإلٟم٤ٌمء قم

 واًم قاب واًمٕم٘م٤مب واخلٚمقد ذم اًمدار ـ، وطمظ اًمٕم٘مقل ُمـ ذًمؽ اجلقاز وم٘مط.

يمَ أن اًمٕم٘موؾ ٓ هيودي طمتوك إمم إدو و٦م اعمٗمٞمودة ًمٚمّموح٦م، ومح٤مضمو٦م اخلٚموؼ إمم 

 إـمٌو٤مء، إذ اًمرؾمو٤مًم٦م ؾموٗم٤مرة سمولم احلوؼ شمٕمو٤ممم وسمولم إٟمٌٞم٤مء واًمرؾمؾ يمح٤مضمتٝمؿ إمم

   قم٤ٌمده ًمٞمز ح هب٤م قمٚمٚمٝمؿ ومٞمَ ىمٍمت قمٜمف قم٘مقهلؿ.

 :اإل َن سم٤مًمرؾمؾ واضم٥م ىم٤مل ص٤مطم٥م اجلقهرة ذم أن 

 ًمٙموووـ سموووذا إ َٟمٜمووو٤م ىمووود وضمٌووو٤م

 

 

 وموودع هووقى ىمووقم هبووؿ ىموود ًمٕمٌوو٤م

شمٕمو٤ممم، وإذا قمٚمٛمٜم٤م أن إرؾم٤مل اًمرؾمؾ ضم٤م ز قم٘ماًل.. ٟمٕمٚمؿ أٟموف هموػم واضمو٥م قمٚمٞموف  

 ومٝمق واضم٥م، وًمٞمس اعمراد سم٤مًمقضمقب هٜم٤م أٟمف واضم٥م قمغم  .. ٕمٜمل قم٘ماًل، وأُم٤م رشقم٤مً 

                                                 

 (.223اٟمٔمر: إ٤َمف اعمر د ) (1)
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 شمٕم٤ممم، سمؾ هق واضم٥م وىمققم٤ًم: ٕن اهلل أراد ذًمؽ، وشَمَٕمٚمََّؼ قمٚمٛمف سمف، وُمو٤م أراده اهللاهلل 

  شمٕم٤ممم وشمٕمٚمؼ سمف قمٚمٛمف ٓسمد ُمـ وىمققمف.

ز اًمٕم٘موؾ وضموقده وقمدُموف ُموـ هموػم ٟمٔمور ًمِمو واجلائز ظََلً  ٓ  – رعوهق : ُم٤م جيقِّ

  ٛمتٜمع وضمقد يشء ُمٜمف، وٓ قمدُمف إٓ ُم٤م أظمؼم سمقىمققمف ، ومٞما٥م رشقم٤ًم ٓ قم٘ماًل.

رع سموذًمؽ، ووُم٤م أظمؼم اًمنمع سمٕمدم وىمققمف.. ومٞمٛمتٜمع، ٓ ًمذاشمف: سموؾ إلظمٌو٤مر اًمِمو

 .{٢٢}انقصص   چۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉچ ٕم٤ممم ىم٤مل شم

 :احللىٛ وَ إرصاه الزصن 

واحلٙمٛم٦م ُمـ إرؾم٤مهلؿ هل: هدا ٦م اخلٚمؼ ًمٓمر ؼ احلوؼ، وهول أن  ٌٞمٜموقا هلوؿ ُمو٤م 

جي٥م قمٚمٞمٝمؿ، يمو٤مإل َن سمو٤مهلل وطموده وأؾموَ ف وصوٗم٤مشمف، وُمو٤م ُ ٜمودب ًمٞمتٌَِّٕموقا ومٞمٜمو٤مًمقا 

رم، وُم٤م  ّمح، وُم٤م  ٌٓمؾ ُمـ إضمر واًم قاب واًمرومٕم٦م، وُم٤م  ٙمره، وُم٤م جيقز، وُم٤م حي

إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ًمتّمح قم٤ٌمداهتؿ وُمٕم٤مُمالهتؿ، وشمٙمقن أىمرب وأرضمك ًمٚم٘مٌوقل، و 

يمذًمؽ ُمـ طمٙمٛم٦م إرؾم٤مل اًمرؾمؾ شمٙمٛمٞمؾ ُمٕم٤مؿمٝمؿ أي: أُمقر دٟمٞم٤مهؿ وُمو٤م حيت٤مضمقٟموف 

 ومٞمٝم٤م، وأُمقر ُمٕم٤مدهؿ، وهل آظمرهتؿ ًمٞمٕمٛمٚمقا هل٤م ومٞمٗمقزوا ومٞمٝم٤م.
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 ُة ِفٌ َحقِّ الرُُّسِل َعَلًُِهُه الصَّالُة َوالشَّالُوالصَِّفاُت الَىاِجَب

اًمنمح 
 

 الضفات الٕادبٛ يف حق الزصن عمّٗي الضالٚ ٔالضالً

جي٥م قموغم اعمٙمٚموػ رشقمو٤ًم أن  ٕمورف أُموقرًا ذم طموؼ اًمرؾموؾ إمجو٤مًٓ وشمٗمّموٞماًل، 

وم٤مًمقاضم٥م ُمٕمرومتوف إمجو٤مًٓ هوق: أن  ٕمت٘مود اقمت٘مو٤مدًا ضم٤مزُمو٤ًم أهنوؿ أيمٛموؾ اًمٜمو٤مس ظمٚم٘مو٤ًم 

، سمٕم ٝمؿ اهلل وأفمٝمر صدىمٝمؿ سم٤معمٕمازات اًمٔم٤مهرات.و ًَ  قم٘ماًل وقمٚم

 ىم٤مل ص٤مطم٥م اجلقهرة:

 سمووووو٤معمٕمازات ُأ ووووودوا شمٙمرُمووووو٤م

 

 

 وقمّموووٛم٦م اًمٌووو٤مري ًمٙموووؾ  طموووتَ

ومال شمٙمت٥ًم اًمٜمٌقة ًمٚمٕمٌد سمٛمٌو٤مرشة أؾمو٤ٌمب خمّمقصو٦م: ٕن اًمٜمٌوقة اظمتّمو٤مص  

م ٓ ، اًمٕمٌد ًمًَع وطمٍل ُمـ اهلل شمٕم٤ممم سمحٙمؿ رشقمول شمٙمٚمٞمٗمول، ؾموقاء أُمور سمتٌٚمٞمٖموف أ

 وهٙمذا اًمرؾم٤مًم٦م ًمٙمـ سمنمط أن  ١مُمر سم٤مًمتٌٚمٞمغ، يمَ ؾمٞم٠ميت إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.

وومن اًمٗمالؾمٗم٦م اًمٜمٌقة سم٠مهن٤م: صٗم٤مء ودموٍؾ ًمٚموٜمٗمس حيودث هلو٤م ُموـ اًمر ٤موو٤مت، 

وسم٤مًمتْلكم قمـ إُمقر اًمذُمٞمٛم٦م، وسم٤مًمتْلٚمؼ سم٤مٕظمالق احلٛمٞمدة، ومٚمٝمذا قمٜمودهؿ اًمٜمٌوقة 

٤م اًمٗمالؾمٗم٦م، و ٚموزم ىموقهلؿ سم٤ميمتًو٤مهب٤م ُمٙمت٦ًٌم وهل ُمـ أىمقى اعم٤ًم ؾ اًمتل يمٗمرت هب

أو ُمٕموف، وذًموؽ صوغم اهلل قمٚمٞموف وآًموف وصوحٌف وؾموٚمؿ  دمق ز ٟمٌل سمٕمد ؾموٞمدٟم٤م حمٛمود

 ُمًتٚمزم ًمتٙمذ ٥م اًم٘مرآن واًمًٜم٦م.

 ىم٤مل ص٤مطم٥م اجلقهرة:

 ومل شمٙمووووووـ ٟمٌووووووقة ُمٙمتًوووووو٦ٌمْ 

 

 

 وًمووق رىمووك ذم اخلووػم أقمووغم قم٘مٌووفْ 

ـْ    سمووؾ ذاك ومْمووؾ اهلل  ١مشمٞمووف عموو

 

ـْ  ِمووو٤مُء ضموووؾَّ اهلُل واهووو٥م   اعموووٜم

                                                  

 (.233، وإ٤َمف اعمر د )(287اًمٌٞماقري )اٟمٔمر:  (1)
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وجي٥م اقمت٘م٤مد أ ْم٤ًم أهنؿ سمٚمَّٖمقا أُمره وهنٞمف ووقمده ووقمٞمده ومل  ٙمتٛمقا ؿموٞمئ٤ًم يموَ 

 ؾمٞم٠ميت إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم سمٞم٤من ذًمؽ.

 :ٚفائد 

واًمٙمراُموو٦م، واعمٕمقٟموو٦م، واإله٤مٟموو٦م،  ًوو٦م ، وهوول: اعمٕماووزة،  ظمووقارق اًمٕموو٤مدة

 وآؾمتدراج.

وم٤معمٕمازة هل: أُمر ظم٤مرق ًمٚمٕم٤مدة جير ف قمغم  د ٟمٌل ُمـ أٟمٌٞمو٤مءه سمٕمود اًمٜمٌوقة، ومو٢من 

 يم٤من ىمٌؾ اًمٜمٌقة.. ؾمٛمك إره٤مص٦م.

 واقمتؼم اعمح٘م٘مقن ذم اعمٕمازة صمَٟمٞم٦م ىمٞمقد:

 صوغم اهلل يم٤مًم٘مرآن، أو ومٕماًل يمٜمٌع اعمو٤مء ُموـ سمولم أصو٤مسمٕمف : أن شمٙمقن ىمقًٓ إول

أو شمريم٤ًم يمٕمدم إطمراق اًمٜم٤مر ًمًٞمدٟم٤م إسمراهٞمؿ قمٚمٞموف اًمّموالة قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ 

يمَ إذا ىم٤مل: آ ٦م صودىمل أن اهلل ُمتّموػ سم٤مًم٘مودرة..  –واًمًالم. وم٠مُم٤م اًمّمٗم٦م اًم٘مد ٛم٦م 

 ومٚمٞم٧ًم سمٛمٕمازة.   

: أن شمٙمقن ظم٤مرىم٦م ًمٚمٕم٤مدة، واًمٕم٤مدة ُم٤م درج قمٚمٞمف اًمٜم٤مس واؾمتٛمروا ُمرة سمٕمد افثاِن

رق ًمٞمس سمٛمٕمازة، يمَ ًمق ىم٤مل: آ ٦م صدىمل أن شمٓمٚموع اًمِموٛمس ُموـ أظمرى، ومٖمػم اخل٤م

 اعمنمق وشمٖمرب ُمـ اعمٖمرب.

: أن شمٙمقن قمغم  د ُمدقمل اًمٜمٌقة أو اًمرؾمو٤مًم٦م، ومتْلورج اًمٙمراُمو٦م واعمٕمقٟمو٦م افثافث

 وآؾمتدراج وهمػمه٤م.
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ًَ سم٠من شم٠مظمرت  افرابع : أن شمٙمقن ُم٘مروٟم٦م سمدقمقة اًمٜمٌقة أو اًمرؾم٤مًم٦م طم٘مٞم٘م٦م، أو طمٙم

زُمووـ   ًووػم، ومٞمْلوورج  سمووذًمؽ  اإلرهوو٤مص، وهووق  ُموو٤م  يموو٤من  ىمٌووؾ اًمٜمٌووقة أو اًمرؾموو٤مًم٦م 

ىمٌؾ اًمٌٕم و٦م، أو صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ  شم٠مؾمٞم٤ًًم هل٤م، يم٢مفمالل اًمٖمَم ًمٚمٜمٌل

 .يمٔمٝمقر اًمٜمقر ذم ضمٌلم أسمٞمف قمٌداهلل

: أن شمٙمقن ُمقاوم٘مو٦م ًمٚمودقمقى، ومْلورج اعمْلو٤مًمػ هلو٤م، يموَ إذا ىمو٤مل: آ و٦م  اخلامس

 صدىمف اٟمٗمالق اًمٌحر، وم٤مٟمٗمٚمؼ اجلٌؾ.

سمو٦م، يموَ إذا ىمو٤مل: آ و٦م صودىمل افِضادس سم٦م ًمف، ومْلرضم٧م اعمٙمذِّ : أن ٓ شمٙمقن ُمٙمذِّ

ٟمٓمؼ هذا اجلَد، ومٜمٓمؼ اجلَد سم٠مٟمف ُمٗمؽٍم يمّذاب، سمْلالف ُم٤م إذا ىم٤مل: آ ٦م صدىمل ٟمٓمؼ 

اب.. ومال قموؼمة سم٘مقًموف أي: هذا اإل ٟم٤ًمن اعمٞم٧م وإطمٞم٤مؤه وم٠مطمٞمل، وٟمٓمؼ سم٠مٟمف ُمٗمؽم يمذَّ

اعمٞم٧م، واًمٗمرق سمٞمٜمٝمَ.. أن اجلَد ٓ اظمتٞم٤مر ًمف ومٙم٤من شمٙمذ ٌف ُمٕمتوؼم: ٕٟموف أُمور إهلول، 

واإلٟم٤ًمن ًمف اظمتٞم٤مر ومٚمؿ  ٕمتؼم شمٙمذ ٌف إذ أٟمف ىمد خيت٤مر اًمٙمٗمر قمغم اإل َن و ٙمٗمر هبوذا 

 اًمٜمٌل.

ٕم٤مروتف، ومْلرج سمذًمؽ اًمًحر، وُمٜمف اًمِموٕمٌذة وهول ظمٗمو٦م : أن شمتٕمذر ُمافِضابع

ذم اًمٞمد،  رى أن هل٤م طم٘مٞم٘م٦م وٓ طم٘مٞم٘م٦م هل٤م، واًمًحر ًمٞمس ُمـ اخلوقارق: ٕٟموف ُمٕمتو٤مد 

 قمٜمد شمٕم٤مـمل أؾم٤ٌمسمف.
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زُمـ ٟم٘مض اًمٕم٤مدة، أي: زُمـ شمٜم٘مض ومٞموف اًمٕمو٤مدة وشمٔمٝمور : أن ٓ شمٙمقن ذم افثامـ

ظمقارق اًمٕم٤مدات أصاًل، يمزُمـ ـمٚمقع اًمِمٛمس ُمـ ُمٖمرهب٤م، وظمرج أ ْم٤ًم ُم٤م  ٘مع ُمـ 

 اًمدضم٤مل، يم٠مُمره ًمٚمًَء ومتٛمٓمر، وًمألرض ومتٜم٧ٌم.

واًمٙمراُم٦م: أُمر ظم٤مرق ًمٚمٕم٤مدة شمٔمٝمر قمغم  د قمٌد فم٤مهر اًمّمالح، همػم ُم٘مرون 

ذم وىم٧م اًمِمت٤مء ًمًٞمدشمٜم٤م ُمر ؿ قمٚمٞمٝم٤م اًمًالم  سمدقمقى اًمٜمٌقة، يمقضمقد وم٤ميمٝم٦م اًمّمٞمػ

ىئ   ىئ  ی   ی  ی  ی  چ واًمٕمٙمس، وىمد طمٙمك اهلل ذم يمت٤مسمف ذًمؽ وم٘مؾ: 

جئ  حئمئ  ىئ  يئ  جب  حب  خبمب   ىب  يب  جت  حت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  ىث  يث     

: وهلذا ُمـ أٟمٙمر أصؾ اًمٙمراُم٤مت وم٘مد يمٗمر: ٕٟمف  ٜمٙمر  {١٤}آل عًزاٌ   چحج 

يمر اًمٙمراُم٤مت، أُم٤م ُمـ أٟمٙمر يمراُم٦م سمٕمٞمٜمٝم٤م  ُمـ همػم ُم٤م اًم٘مرآن طمٞم٨م ورد ذم اًم٘مرآن ذ

 ذيمر ذم اًم٘مرآن وُمـ همػم ُم٤م شمقاشمرت روا تٝم٤م.. ومال  ٙمٗمر .

 و اعمٕمقٟم٦م: هل ُم٤م  ٔمٝمره اهلل قمغم  د اًمٕمقام ختٚمٞمّم٤ًم هلؿ ُمـ ؿمدة.

وآؾمتدراج هق: ُم٤م  ٔمٝمره اهلل قمغم  ود ؿموْلص وم٤مؾموؼ ُمو٤مرق، وم٤معم٘مّموقد ُموـ 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   چ ٙموور سمووف، يمووَ ىموو٤مل شمٕموو٤ممم فمٝمووقره.. اؾمووتدراضمف وظمد ٕمتووف واعم

 – ٧٧}انقهووووووووووووووى   چٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ   ٹ   ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ   ڦ          ڦ

٧٥}. 
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ُشددِؾ  اُت افَقاِجَّضددُة ِِف َحددؼِّ افرُّ ٍَ دد ؿُ افهِّ ُٓ ْٔ دد َِ اٍت  َظ ٍَ افَهددََلُة َوافَِضددََلُم َأْرَبددُع ِصدد

َىا ٍِ ُْٔغ َواف
ُة َوافَتّْضِِ َٕ ْدُق َوإََما ُة.َوِهَل: افهِّ َٕ 

ٌِ َحقِّ الرُُّسِل َعَلًِهُُّه الصَّالُة ّوالشَّالُو  الصَِّفاُت امُلِشَتِحًَِلُة ِف
 

ُشِؾ  ُة ِِفْ َحؼِّ افرُّ َِ ْٔ ِْضَتِح ُّ اُت افد ٍَ ؿُ َوافهِّ ُٓ ْٔ َِ اٍت  َظ ٍَ افَهََلُة َوافَِضََلُم َأْرَبدُع ِصد

ةُ  َٕ َٔا ِذُب َوافدِخ َُ  ...................................................... َوِهَل: اف

اًمنمح 

واإله٤مٟم٦م: هل ُم٤م  ٔمٝمره اهلل قمغم  د وم٤مؾمٍؼ شمٙمذ ٤ًٌم ًمف، يمَ وىمع عمًٞمٚمٛم٦م اًمٙمذاب، 

وم٢مٟمف ُمًح قمغم قملم أقمقر ًمتؼمأ ومٕمٛمٞم٧م اًمّمحٞمح٦م، وشمٗمؾ ذم سمئر ًمٞمٙمقن ُم٤مؤه٤م قموذسم٤ًم 

 ومٖم٤مرت.

وَيب ظذ ادُِػ ذظًا أن يًرف ِف حؼ افرشؾ ظِٔٓؿ افهَلة وافِضَلم 

: شمًع صٗم٤مت، أرسمع ُمٜمٝم٤م واضم٦ٌم وهل: اًمّمدق، وإُم٤مٟم٦م، واًمتٌٚمٞمغ، تٍهَٔلً 

 واًمٗمٓم٤مٟم٦م، وؾمٞمتٙمٚمؿ اعمّمٜمػ رخف اهلل وٟمٗمٕمٜم٤م سمف قمـ يمؾ صٗم٦م ىمر ٤ًٌم.

 الضفات املضتحٗمٛ يف حق الزصن عمّٗي الضالٚ ٔالضالً

حٞمٚم٦م ذم طمؼ اًمرؾمؾ قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم هل أوداد اًمّمٗم٤مت واًمّمٗم٤مت اعمًت

 اًمقاضم٦ٌم، ومتٙمقن أرسمع صٗم٤مت ُمًتحٞمٚم٦م، وهل:

 سمَ خي٤مًمػ اًمقاىمع.اًمٙمذب وهق ود اًمّمدق، وم٤مًمٙمذب: هق اإلظم٤ٌمر  .1

اًمقىموقع ذم اعمْل٤مًمٗمو٤مت اًمنموقمٞم٦م اخلٞم٤مٟم٦م، وهل ود إُم٤مٟمو٦م، وم٤مخلٞم٤مٟمو٦م هول:  .2

 ىمٌؾ اًمٜمٌقة وسمٕمده٤م.
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 اًمٙمتَن، أي: يمتَن أي يشء مم٤م أُمروا سمتٌٚمٞمٖمف، وهل ود اًمتٌٚمٞمغ. .3

 اًمٌالدة، أي: اًمٌاله٦م واًمٖمٗمٚم٦م وقمدم اًمٗمٓمٜم٦م، وهل ود اًمٗمٓم٤مٟم٦م. .4

 ىم٤مل ص٤مطم٥م اجلقهرة:

 وواضمووو٥م ذم طم٘مٝموووْؿ إُم٤مٟمووو٦مْ 

 

 

 وصوودىمٝمؿ وِوووْػ ًمووف اًمٗمٓم٤مٟموو٦مْ 

 وُم ووووؾ ذا شمٌٚمووووٞمٖمٝمؿ عموووو٤م ُأشمووووقا 

 

 و ًوووتحٞمؾ ووووده٤م يموووَ رووا

ك أُمران  ًتحٞمؾ وضمقدمه٤م ذم إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم مل  ذيمره٤م اعمّمٜمػ رخف وهٜم٤م 

 اهلل:

 : اجلٜمقن، ىمٚمٞمٚمف ويم ػمه.إول 

: اًمًٝمق ذم اإلظم٤ٌمر اًمٌالهمٞم٦م وهمػمه٤م، يم٤مٕىمقال اًمد ٜمٞم٦م اإلٟمِمو٤م ٞم٦م، وأُمو٤م وافثاِن

اًمًٝمق ذم إومٕم٤مل اًمٌالهمٞم٦م وهمػمه٤م.. وماو٤م ز ًمٚمتنمو ع ، يم٤مًمًوٝمق ذم اًمّموالة ًمٌٞمو٤من 

ٙمووؿ، ًمٙمووـ ؾمووٝمقهؿ مل  ٙمووـ ٟم٤مؿمووئ٤ًم قمووـ اٟمِمووٖم٤مهلؿ سمٖمووػم رهبووؿ، وذم ذًمووؽ ىموو٤مل احل

 سمٕمْمٝمؿ:

 ٤م ؾم٤م كم قموـ رؾموقل اهلل يمٞموػ 

 ؾموووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووٝم٤م

 

 

واًمًووٝمق ُمووـ يمووؾ ىمٚموو٥م هم٤مومووؾ 

 ٓهووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول

 

ًم٘موود هموو٤مب قمووـ يمووؾ يشء هه 

 ومًووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووٝم٤م

 

 قموووَ ؾموووقى اهلل وموووو٤مًمتٕمٔمٞمؿ هللِ

ومٕمٚمٞمو٦م، أُم٤م اًمٜمًٞم٤من ذم إُمقر اًمٌالهمٞم٦م ومٝمق ممتٜمع ىمٌوؾ اًمتٌٚمٞموغ، ىمقًمٞموف يم٤مٟمو٧م أو  

 وأُم٤م سمٕمد اًمتٌٚمٞمغ:

 .ومٞماقز ٟمًٞم٤من ُم٤م ذيمر قمغم أٟمف أي: اًمٜمًٞم٤من ُمـ اهلل شمٕم٤ممم 
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 الصَِّفُت اجَلاِئَزُة ِفٌ َحقِّ الرُُّسِل َعَلًُِهُه الصَّالُة َوالشَّالُو
 

ُؿ افَهدددََلُة َوافَِضدددََلُم َواِحدددَدٌة  ُٓ ْٔ ددد َِ ُشدددِؾ َظ اُت افددددَجائَِزُة ِِف َحدددؼِّ افرُّ ٍَ ددد َوافهِّ

َِٔة, َوِهَل:)
ِِ ًَ ؿ اف ِٓ ٍَْص ِِف َمَراتِّضِ َٕ دِّي إَِػ  َٗ َٓ ُت َيُة( اَفتِْل  ؾِ إَْظَراُ  افَّضَؼِ ـْ  ـإَ

اًمنمح 

  أُم٤م ٟمًوٞم٤من اًمِموٞمٓم٤من ومٛمًوتحٞمؾ قمٚموٞمٝمؿ إذ ًموٞمس ًموف قمٚموٞمٝمؿ ؾموٚمٓم٤من، وىموقل

.. شمقاوووع ُمٜمووف، أو ىمٌووؾ  {٢١}انكهووف   چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ  قؿمووع 

 چڄ  ڃ  ڃ    ڃڃ    چق رخوو٤ما سمِمووٝم٤مدة ٟمٌقشمووف وقمٚمٛمووف سمحوو٤مل ٟمٗمًووف، وإٓ ومٝموو

 .{٢٧}نكهف  

 :ٚفائد 

وؾمقؾم٦م اًمِمٞمٓم٤من ًمًٞمدٟم٤م آدم يمو٤من سمتٛم ٞموؾ فمو٤مهري، أي: مت وؾ ًموف ذم اًمٔمو٤مهر، 

واعمٛمٜمووقع ذم طمووؼ إٟمٌٞموو٤مء واًمرؾمووؾ ؾمووٚمٓم٤مٟمف قمووغم سمووقاـمٜمٝمؿ، وم٤ٌمجلٛمٚموو٦م جيووقز قمووغم 

ومٛمٜمزهو٦م  فمقاهرهؿ ُم٤م ٓ جيقز قمغم اًمٌنم ممو٤م ٓ  و١مدي إمم ٟم٘موص، وأُمو٤م سموقاـمٜمٝمؿ..

  ُمتٕمٚم٘م٦م سمرهبؿ. ،أسمداً 

 

 الضفات اجلائشٚ يف حق الزصن عمّٗي الضالٚ ٔالضالً

 واعمراد سم٤مجل٤م ز هٜم٤م هق: ُم٤م ٓ جي٥م قم٘ماًل صمٌقشمف هلؿ وٓ ٟمٗمٞمف قمٜمٝمؿ.

واجلوو٤م ز ذم طم٘مٝمووؿ قمٚمووٞمٝمؿ اًمّمووالة واًمًووالم صووٗم٦م واطموودة وهوول: اشمّموو٤مومٝمؿ 

اًمٕمٚمّٞم٦م، يم٤مٕيموؾ واًمنموب ، سم٤مٕقمراض اًمٌنم ٦م اًمتل ٓ شم١مدي إمم ٟم٘مص ذم ُمراشمٌٝمؿ 

 واعمرض اخلٗمٞمػ اًمذي ٓ  ٜمّٗمر اًمٜم٤مس قمٜمٝمؿ، واجلَع احلالل )اًمزواج(.
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دْقِ ِِف إَْشَقاِق َوافَزَواِج. َّ ٍر َوافد ٍِّ ْرِ ُمَْ ٌَ دَرِ  بِ َّ ِب َوافد ْ  َوافؼُّ

اًمنمح 

 ىم٤مل ص٤مطم٥م اجلقهرة:

 وضموووو٤م ٌز ذم طم٘مٝمووووؿ يم٤مٕيمووووؾِ 

 

 

 ويمووووو٤مجلَِع ًمٚمٜمًووووو٤م ذم احلوووووؾِّ 

رب واجلوَع احلوالل.. ومٞموف وومت ٞمؾ اعمّمٜمػ رخف اهلل هٜم٤م عم٤م جيقز سم٤مٕيموؾ واًمِمو 

إؿموو٤مرة إمم أٟمووف ٓ وموورق سموولم أن  ٙمووقن اجلوو٤م ز ذم طم٘مٝمووؿ ُمووـ شمقاسمووع اًمّمووح٦م اًمتوول ٓ 

ُ ًتٖمٜمك قمٜمٝم٤م قم٤مدة يم٤مٕيمؾ واًمنمب، أو اًمتل ُ ًتٖمٜمك قمٜمٝمو٤م يمو٤مجلَع ًمٚمٜمًو٤مء، ًمٙموـ 

عمٚمووؽ أو سم٤مًمٜمٙموو٤مح، ومٞماووقز هلووؿ اًمووقطء اجلووَع ُمنموووط ذم طموو٤مل احلووؾ، سموو٠من يموو٤من سم٤م

، وُمتتٜموع قموٜمٝمؿ سمْلوالف اعماقؾموٞم٦م وٟمحقهو٤م يم٤مًمقصمٜمٞمو٦م سم٤معمٚمؽ، وًمق ًمأَلَُم٦م اًمٙمت٤مسمٞمو٦م،

وطء اًمّم٤م َت صقُم٤ًم ُمنموقم٤ًم، ويمذا اعمٕمتٙمٗمو٤مت واحل٤م ْمو٤مت وذم طمو٤مل اًمٜمٗمو٤مس 

 واإلطمرام.

هموػم وُمـ إقمراض اًمتل ٓ شمو١مدي إمم ٟم٘موص.. اإلهموَء، إٓ أٟموف ىُمٞمِّود سمو٤مإلهمَء 

اًمٓمق ؾ، سمْلالف ُم٤م ومٞمف ٟم٘مص يم٤مجلٜمقن ىمٚمٞمٚمف ويم ػمه : ٕٟمف ٟم٘مص، و سمْلالف اجلذام 

رة، ومٝمؿ ُمٜمزهقن قمـ ذًمؽ يمٚمف.  واًمؼمص واًمٕمٛمك وهمػم ذًمؽ ُمـ إُمقر اعمٜمٗمِّ

أُم٤م ُم٤م يم٤من ُمـ ؾمٞمدٟم٤م  ٕم٘مقب قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم.. ومٝمق طماو٤مب قموغم اًمٕمولم 

ػمًا، وُمو٤م يمو٤من سمًوٞمدٟم٤م أ وقب ُمـ شمقاصؾ اًمدُمقع، وًمذًمؽ عم٤م ضم٤مءه اًمٌِموػم قمو٤مد سمّمو

ورًا، أُمو٤م ُمو٤م اؿموتٝمر قمٜموف ُموـ احلٙم٤م و٤مت  قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ُمـ اًمٌالء مل  ٙموـ ُمٜمٗمِّ

رة ومٝمل سم٤مـمٚم٦م ُمـ ومٕمؾ اًمٞمٝمقد، يمَ ٟم٤مه مل   ٧ٌم أن ؾمٞمدٟم٤م ؿمٕمٞم٤ًٌم يم٤من رض رًا.  اعمٜمٗمِّ
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 َمـِعَيى الصِِّدِق
 

دُة اخَلَّضددِر فِ  ََ ْدُق ُهَق ُمَىاَب ُشدُؾ افهِّ ْٔدَع َمدا َأْخَّضددَر بِدِف افرُّ
َْدك: َأَن مَجِ ًْ َقاؿِدِع. َواَد ِْ 

َقاؿِِع.  ِْ اَػ ُهَق َحؼَل َوِصْدٌق, ُمَىابٌِؼ فِ ًَ ـِ اهللِ َت ُؿ افَهََلُة َوافَِضََلُم َظ ُٓ ْٔ َِ  َظ

اًمنمح 

 

 وعٍٜ الضدق

ًمّمالة اًمّمدق هق: ُمٓم٤مسم٘م٦م اخلؼم ًمٚمقاىمع،  واعمراد  سم٤مًمّمدق  ذم  طم٘مٝمؿ قمٚمٞمٝمؿ ا

واًمًالم:  اًمّمدق  ذم  دقمقى  اًمرؾم٤مًم٦م وذم إطمٙم٤مم اًمتل  ٌٚمٖمقهنو٤م قموـ اهلل شمٕمو٤ممم، 

 وُمٓم٤مسم٘م٦م ظمؼمهؿ ًمٚمقاىمع وًمق سمح٥ًم اقمت٘م٤مدهؿ.

 :الدلٗن العقم٘ عمٜ صدقّي 

واًمدًمٞمؾ قمغم وضمقب صدىمٝمؿ: أٟمف ًموق ضمو٤مز قمٚموٞمٝمؿ اًمٙموذب ًمٚموزم اًمٙموذب ذم  

ب ذم ظموؼمه شمٕمو٤ممم ًمتّمود ٘مف هلوؿ ظمؼمه شمٕم٤ممم، أي: أهنؿ ًمق مل  ّمودىمقا.. ًمٚموزم اًمٙموذ

سم٤معمٕمازات، إذ أن اعمٕمازة ٟم٤مزًم٦م ُمٜمزًم٦م ىمقًموف شمٕمو٤ممم )صودق قمٌودي ذم يموؾ ُمو٤م  ٌٚموغ 

قمٜمل(، وم٤مهلل شمٕم٤ممم هوق اًموذي أّ ودهؿ سمو٤معمٕمازات اًمتول شمٕمٜمول شمّمود ٘مٝمؿ، وشمّمود ؼ 

اًمٙم٤مذب يمذب، واًمٙمذب حم٤مل ذم طم٘موف شمٕمو٤ممم، ومٞمٜموت٩م قموـ ذًموؽ أن قمودم صودىمٝمؿ 

  ًمّمدق.. وضم٥م اًمّمدق، وهق اعمٓمٚمقب.حم٤مل، وإذا اؾمتح٤مل قمدم ا

 :الدلٗن الٍقم٘ عمٜ صدقّي 

                                                                                ، وىمقًموووووف شمٕمووووو٤ممم: {٦٦}األحوووووشا    چجت  حت  ختچ ىمقًموووووف شمٕمووووو٤ممم: 

 .{٥٦} ي   چ ۈئ  ۈئ     چ
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ِذُب, َوُهَق اْلِ  َُ ْدِق اف ٌة َوِضدُّ افهِّ َِ ْٔ ٌة ُمِْضدَتِح ٍَ ِذُب ِص َُ ِع, َؾاف
ْرِ افَقاؿِ ٌَ ْخَّضاُر بِ

ُؿ افَهََلُة َوافَِضََلُم. ُٓ ْٔ َِ ؿ َظ ِٓ َِّ  ِِف َح

اًمنمح 

 :ٚفائد 

احلد ٨م   ٠ميت إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممموضمقب اًمّمدق ًمألٟمٌٞم٤مء داظمؾ ذم اًمٕمّمٛم٦م اًمتل 

 ٤مء.ًمٙمـ اًمٕمٚمَء  ؼمزون هذه اًمّمٗم٦م ٕمهٞمتٝم٤م ذم طمؼ إٟمٌٞموقمٜمٝم٤م، 

 وود اًمّمدق اًمٙمذب، وىمد شم٘مدم اًمٙمالم قمٜمف.
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 َمـِعَيى اأَلَماَىِة
 

ُة ِهَل:  َٕ ؿإََما ُٓ ُت َّ دُرْوٍه َأْو  ِظْه ُْ دِؾ ُمدَحددَرٍم َأْو َم ًْ
ٍِ دِة بِ َٕ َٔا ـَ اخِل َطاِهرًا َوَباضِْاً, ِم

 ِخََلِف إَْوَػ. 

اًمنمح 
 

 وعٍٜ األواٌٛ

٦م ذم طم٘مٝمؿ قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمًالم هول:  قمّموٛمتٝمؿ أي: طمٗموظ واعمراد سم٤مُٕم٤مٟم

 .وظمالف إومم فمقاهرهؿ وسمقاـمٜمٝمؿ قمـ اًمقىمقع ذم اعمحرُم٤مت واعمٙمروه٤مت

 :ٛالعضى 

 واًمٕمّمٛم٦م ًمٖم٦ًم: ُمٓمٚمؼ احلٗمظ.

واصٓمالطم٤ًم: طمٗمظ اهلل شمٕم٤ممم ًمٚمٛمٙمٚمػ ُمـ اًمذٟم٥م ُمع اؾمتح٤مًم٦م وىمققموف، وهبوذا 

إٟمًو٤من وأراد هبو٤م اعمٕمٜموك اًمٚمٖموقي اًموذي هوق اعمٕمٜمك ٓ جيقز أن ٟم٠ًمهل٤م، أُم٤م إن ؾمو٠مهل٤م 

 ُمٓمٚمؼ احلٗمظ.. وم٢مٟمف ضم٤م ز.

 :ٛٔقت ٔدٕب العضى 

اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم وىم٧م وضمقب اًمٕمّمٛم٦م هلؿ قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمًالم قموغم 

 ُمذهٌلم:

 : أهن٤م واضم٦ٌم هلؿ ُمـ أول اًمقٓدة إمم آظمر اًمٕمٛمر.إول

 ٝمل همػم واضم٦ٌم.: أهن٤م دم٥م هلؿ ذم زُمـ اًمٜمٌقة، أُم٤م ىمٌٚمٝم٤م ومافثاِن
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اًمنمح 

واعمٕمتٛمد ذم هذا ُم٤م ىم٤مًمف اًمٕمالُم٦م حمٛمد سمْلٞم٧م اعمٓمٞمٕمل ُمـ أهنؿ ُمٕمّمقُمقن  ىمٌؾ  

اًمٜمٌقة  وسمٕمده٤م، أي:  اؾمتٛمرار تٝم٤م  ُمٕمٝمؿ، ومال  ّمدر  ُمٜمٝمؿ ذٟم٥م ٓؾمتح٤مًم٦م يمؾ ُمو٤م 

ر قمٜمٝمؿ ىمٌؾ اًمٜمٌقة.   ٜمٗمِّ

 :تضاؤه 

ىمد  ت٤ًمءل اًمٌٕمض و ٘مقل: أن هٜم٤مك سمٕمض إٟمٌٞمو٤مء وموٞمَ  ٔمٝمور ًمٜمو٤م ىمود وىموع ذم 

اعمْل٤مًمٗموو٦م، يمًووٞمدٟم٤م آدم أسمووق اًمٌنموو، وؾمووٞمدٟم٤م ُمقؾمووك، وأظمووقة  قؾمووػ قمووغم اًم٘مووقل 

 سمٜمٌقهتؿ، ومٙمٞمػ  ٙمقن ذًمؽ؟

وموو٤مجلقاب هووق: أن يمووؾ ُموو٤م أوهووؿ اعمٕمّمووٞم٦م ُمووٜمٝمؿ.. ومٛموو١مول سم٠مٟمووف ُمووـ طمًووٜم٤مت 

 ٕسمرار ؾمٞمئ٤مت اعم٘مرسملم، وٓ جيقز اًمتٙمٚمؿ سمف ذم همػم ُمقرده إٓ ذم ُم٘م٤مم اًمٌٞم٤من.ا

وم٠مُم٤م ُم٤م وىمع ُمـ ؾمٞمدٟم٤م آدم قمٚمٞمف اًمًالم.. ومٝمل ُمٕمّمٞم٦م ٓ يم٤معمٕم٤ميص: ٕٟمف شم٠مول 

ومل  ٙمـ ُمتٕمٛمد اًمقىمقع سموؾ يمو٤من ٟم٤مؾموٞم٤م  إُمر ًمن سمٞمٜمف وسملم ظم٤مًم٘مف وإن مل ٟمٕمٚمٛمف،

ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ٿ چ  أي همػم قمو٤مص سمودًمٞمؾ ىمقًموف شمٕمو٤ممم

 . {٣٣٥}طه   چڦ

وأُم٤م ؾمٞمدٟم٤م ُمقؾمك.. ومٚمؿ  ٙمـ ىمّمده ىمتؾ اًمرضمؾ، ومٙمٞمػ شمٕمد( ُمٕمّموٞم٦م: إذ أهنو٤م 

  ٓ شمٙمقن ُمٕمّمٞم٦م إٓ إن ىمّمده٤م.

 وحُيتٛمؾ أن  ٘م٤مل: إٟمف ًمٙمٗمر اًم٘مٌٓمل يم٤من ُمًتح٘م٤ًم ًمٚم٘متؾ، سمٞمد أٟمف قمٚمٞمف اًمًالم مل
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اًمنمح 

   ٘مّمد إٓ ختٚمٞمص اًمذي ُمـ ؿمٞمٕمتف، وم٠مدَّى سمف ذًمؽ إمم اًم٘متؾ ُمـ همػم ىمّمد.

وأُم٤م إظمقة  قؾمػ قمغم اًم٘مقل سمٜمٌقهتؿ وم٤مجلقاب ُم٤م ىم٤مًمف اًمّم٤موي ذم رشطمف قمغم 

و  -قمٞمولماجلقهرة، طمٞم٨م ىم٤مل: ))أهنؿ وإن يمو٤مٟمقا أٟمٌٞمو٤مء إٓ أهنوؿ ًمٞمًوقا سمرؾموؾ رش

، ومٚمٚمٜمٌول أن  ٗمٕموؾ سمٛم٘مت٣مو -ؾمٞم٠ميت إن ؿمو٤مء اهلل شمٕمو٤ممم اًمٗمورق سمولم اًمٜمٌول واًمرؾموؾ 

احل٘مٞم٘م٦م وسم٤مـمـ إُمر، يمَ ذم ظمرق اًمًٗمٞمٜم٦م، وىمتؾ اًمٖمالم اًمقاىموع ُموـ اخليو قمٚمٞموف 

ومٝمق سمح٥ًم اًمٔم٤مهر طمورام، وسمحًو٥م اًمٌو٤مـمـ  –وهذا قمغم اًم٘مقل سمٜمٌقشمف  –اًمًالم 

 ُمّمٚمح٦م.

هلوو٤مم أو سموو٤مًمقطمل أن  قؾمووػ  ٛمٚمووؽ ُمٍموو، وأظمووقة  قؾمووػ أقمٚمٛمٝمووؿ اهلل سم٤مإل

وَّمؾ ًمف اًمًٞم٤مدة اًمٕمٔمٛمك هب٤م، ومتٕملم قمٚمٞمٝمؿ أن  ٗمٕمٚمقا أُموقرًا وإن يمو٤من  فم٤مهرهو٤م  

احلرام، إٓ  أهن٤م  ذم  اًم٤ٌمـمـ  واًمقاىمع واضم٦ٌم قمٚمٞمٝمؿ، ًمٞمتقصٚمقا سمذًمؽ إمم وصقًمف إمم 

 :             يوُمٍم، ومٗمٕمٚمٝمؿ هذا طمرام فم٤مهرًا ُم٠مُمقر ـ سمف سم٤مـمٜم٤ًم، و ٘مو٤مل وموٞمٝمؿ يموَ ىمو٤مل اخل

 اهو. ((٢٦انكهف   چۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ چ

 وم٤مًمرؾمووؾ ُمٕمّمووقُمقن أي: حمٗمقفمووقن ذم فمووقاهرهؿ وسمووقاـمٜمٝمؿ قمٚمووٞمٝمؿ اًمّمووالة

 دا ورة واًمًالم ُمـ اًمتٚمٌس سمٛمٜمٝمل قمٜمف، وًمق هنل يمراه٦م أو ظمالف إومم، وم٠مومٕم٤مهلؿ

 سملم اًمقاضم٥م واعمٜمدوب.

                                                 

 (.277اًمٌٞماقري )اٟمٔمر:  (1)

 (.276-275رشح اًمّم٤موي ) (2)

 (.74(، وهدا ٦م اعمر د )275رشح اًمّم٤موي )اٟمٔمر:  (3)
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َُٕة, َوِهَل ارْ  َٔا ِة افدِخ َٕ ُرْوٍه َأْو ِخََلِف َوِضدُّ إََما ُْ َؾ ُمدَحدَرٍم َأْو َم ًْ
ؿ ؾِ ُٓ اُبد َُ

تِ

ُؿ افَهََلُة َوافَِضََلُم. ُٓ ْٔ َِ ُشِؾ َظ ٌَِة ِِف َحؼِّ افرُّ ْٔ ٌة ُمِْضتَِح ٍَ ُة ِص َٕ  إَْوَػ.َؾافدِخَٔا

اًمنمح 

 واًمٕمّمٛم٦م فم٤مهرًا: ُمـ اًمزٟم٤م ورشب اخلٛمر واًمنىم٦م واًمٙمذب وهمػم ذًمؽ.

 ٘مد واحلًد واًمٙمؼم واًمٕما٥م، وهمػم ذًمؽ.واًمٕمّمٛم٦م سم٤مـمٜم٤ًم: ُمـ احل

 :ٚفائد 

ىمد  ٘مع ُمٜمٝمؿ اعمٙمروه وظمالف إومم، ٓ قمغم وضمٝمٝم٤م: سمؾ قمغم وضموف اًمتنمو ع، 

ًمٞمدل قمغم أن هذا إُمر ضم٤م ز وإن يمو٤من ظموالف إومم أو ُمٙمروهو٤م، و ٙموقن سمٗمٕموؾ 

قم٤م  ُٕموٍر ٓ ُمر ودًا ومٕموؾ اعمٙموروه أو ظموالف إومم، وذًموؽ يمو٤مًمٌقل ُموـ  ذًمؽ ُمنمِّ

 ٤مم، واًمنمب يمذًمؽ، وشمرك سمٕمض اًمرهم٤م ٥م.ىمٞم

 :الدلٗن العقم٘ عمٜ أواٌتّي 

ودًمٞمووؾ ذًمووؽ أهنووؿ ًمووق ىموو٤مُمقا سمٗمٕمووؾ حموورم أو ُمٙمووروه أو ظمووالف إومم.. ًمٙمٜمَّوو٤م 

٤ٌمقمٝمؿ ذم أىمقاهلؿ وأومٕمو٤مهلؿ وأطموقاهلؿ ُموـ هموػم  ُم٠مُمقر ـ سمف: ٕن اهلل شمٕم٤ممم أُمرٟم٤م سم٤مشمِّ

ٓ  و٠مُمر سمٛمحورم وٓ ُمٙموروه وٓ شمٗمّمٞمؾ، إٓ ُم٤م صم٧ٌم اظمتّم٤مصٝمؿ سمف،  وهوق شمٕمو٤ممم 

 ظمالف إومم.

 :الدلٗن الٍقم٘ عمٜ أواٌتّي 

ہ  ہ  ہ    چ ، وىمقًموف شمٕمو٤ممم: {٣١٤}انشوازا     چی      ی   ی  جئ   چ ىمقًمف شمٕمو٤ممم: 

 .{٥٢}األَفال   چھ  ھ  

، وهول صوٗم٦م ُمًوتحٞمٚم٦م ٓصمٌو٤مت وىمد شم٘مدم اًمٙموالم قمٜمٝمو٤م وود آُم٤مٟم٦م اخلٞم٤مٟم٦م،

 وده٤م.

                                                 

 (.275رشح اًمّم٤موي )اٟمٔمر:  (1)

 (.74هدا ٦م اعمر د ) اٟمٔمر: (2)
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 تَِّبِلًِغَِمـِعَيى ال
 

ـَ  ٌِِف ِم ْٔ
اَػ بِتَّضِِْ ًَ ؿ إَِػ افَْاِس, مَجَِْٔع َما َأَمَرُهُؿ اهللُ َت ُٓ ؿ َوإِْبََلُؽ ُٓ ُّ ْٔ

ِِ ًْ  َوافتَّضُِِْْٔغ ُهَق: َت

اُؤُهؿ َصْٔلاً ُِمَا أُ  ٍَ داُن, َوُهَق إِْخ َّ ْت ُُ ْئَِِْة. َوِضدُّ افتَّضِِِْْٔغ: اف اِم افدِّ َُ ائِِع َوإَْح ِمُرْوا افَؼَ

ُؿ افَهََلُة َوافَِضََلُم. ُٓ ْٔ َِ ُشِؾ َظ ٌَِة ِِف َحؼِّ افرُّ ْٔ ٌة ُمِْضتَِح ٍَ داُن ِص َّ ْت ُُ ِِْؼ, َؾاف َِْخ
ٌِِف فِ ْٔ
 بِتَّضِِْ

اًمنمح 
 

 وعٍٜ التبمٗغ

واعمراد سم٤مًمتٌٚمٞمغ ذم طم٘مٝمؿ قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمًالم: هوق إ ّمو٤مل إطمٙمو٤مم اًمتول 

سمذًمؽ، سمْلالف ُم٤م أُمروا سمٙمتَٟمف، أو ظمػّموا  أُمروا سمتٌٚمٞمٖمٝم٤م ًمٚمْلٚمؼ، إذ هؿ ُم٠مُمقرون

 ومٞمف، وم٘مد ٓ  ٌٚمٖمقٟمف، وظم٤مص٦م إذا يم٤مٟم٧م قم٘مقل اًمٜم٤مس ٓ َتٛمٚمف يم٤مُٕمقر اًمٖمٞمٌٞم٦م.

واًمتٌٚمٞمغ ظمو٤مص سم٤مًمرؾموؾ دون إٟمٌٞمو٤مء، وم٤مًمرؾموؾ وإٟمٌٞمو٤مء  ِموؽميمقن ذم هوذه 

 اًمّمٗم٤مت اًمقاضم٦ٌم قمدا اًمتٌٚمٞمغ ومٝمق ظم٤مص سم٤مًمرؾمؾ يمَ ؾمٞم٠ميت ُمٕمٜم٤م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.

وىم٤مل سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ أن اًمتٌٚمٞمغ ُمـ صوٗم٤مت إٟمٌٞمو٤مء أ ْمو٤ًم: ٕٟموف جيو٥م قموغم 

ًمٙمـ هذا ٓ  ٕمد( شمٌٚمٞمٖمو٤ًم ًمألطمٙمو٤مم، سموؾ هوق إظمٌو٤مر  اًمٜمٌل أن  ٌٚمغ أٟمف ٟمٌل ًمٞمحؽمم،

قمغم ظموالف ذم اعمًو٠مًم٦م  و٠ميت ىمر ٌو٤ًم إن  سمْلالف اًمرؾمؾ ومٝمؿ  ٌٚمٖمقن إطمٙم٤مم سم٤مًمٜمٌقة

 ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.

 :ٚفائد 

 اًمرؾمؾ صمالصم٦م أىم٤ًمم:ُم٤م ضم٤مء سمف 

 ىمًؿ ُأُِمُروا سمتٌٚمٞمٖمف، ومٚمؿ  ٙمتٛمقا ُمٜمف طمروم٤مَ ً. (1

                                                 

 (.274اًمٌٞماقري )اٟمٔمر:  (1)
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اًمنمح 

 ىمًؿ أُمروا سمٙمتَٟمف، ومٚمؿ  ٌٚمٖمقا ُمٜمف طمروم٤ًم. (2

وا سملم يمتَٟمف وشمٌٚمٞمٖمف، ومٌٚمٖمقا اًمٌٕمض ويمتٛمقا اًمٌٕم (3  ض.ىمًؿ ظُمػمِّ

 وود اًمٌالغ اًمٙمتَن يمَ شم٘مدم.

 :الدلٗن العقم٘ عمٜ تبمٗغّي 

واًمدًمٞمؾ قمغم اًمتٌٚمٞمغ أهنؿ ًمق يمتٛمقا ؿمٞمئ٤ًم مم٤م أُمروا سمتٌٚمٞمٖمف ًمٚمْلٚمؼ.. ًمٙمٜم٤َّم 

ُم٠مُمقر ـ سمٙمتؿ اًمٕمٚمؿ: ٕن اهلل أُمرٟم٤م سم٤مٓىمتداء هبؿ، وٓ  ّمح أن ٟم١مُمر سمذًمؽ: ٕن 

 رة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل يم٤مشمؿ اًمٕمٚمؿ ُمٚمٕمقن يمَ ورد ذم اخلؼم قمـ أيب هر

َؿ بَِِِجاٍم :))صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ اهلل  ُف.. ُأجْلِ َّ َت َُ ٍؿ َؾ ِْ ـْ ِظ ـْ ُشلَِؾ َظ َم

َٔاَمةِ 
َِ اٍر َيْقَم اْف َٕ ـْ  ـْ َأيِب ؾَمِٕمٞمٍد اخْلُْدِريِّ  ((ِم أظمرضمف أخد، وأسمق داود، واًمؽمُمذي، وقَم

َتَؿ :))وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ  صغم اهلل قمٚمٞمفؾُمقُل اهلل ريض اهلل قمٜمف ىَم٤مَل: ىَم٤مَل رَ  ـَ ـْ  َم

ـْ افَْ  َٔاَمِة بَِِِجاٍم ِم
َِ ُف اهلل َيْقَم اْف َّ ـِ َأجْلَ ي ُع اهلل بِِف ِِف َأْمِر افَْاِس َأْمِر افدِّ ٍَ اًم ُِمَا َيْْ ِْ (( ارِ ِظ

 ٞمٝمؿ.: وٕن قمدم اًمتٌٚمٞمغ  ٘متيض اعمٕمّمٞم٦م، واعمٕمّمٞم٦م ُمًتحٞمٚم٦م قمٚمأظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف

 :الدلٗن الٍقم٘ عمٜ تبمٗغّي 

چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ    چىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ڤ  ڦ  ڦ  چ، وىمقًمف شمٕم٤ممم: {٢٤}انًائ ة   چڈڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ ، وىمقًمف شمٕم٤ممم: {١٥} انُحم  چ ڦ  ڦ  ڄ  

 .{٣٢٥}انُسا    چڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ

                                                 

 (.277رشح اًمّم٤موي )اٟمٔمر:  (1)
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  َمـِعَيى الِفَطاَىِة
 

ِظ ِْلْفدددَزاِم افددددُخُهْقِم ِِف        َُّ َٔ اِف َوافََّْضاَهدددِة َوافَتددد ـَ ددداَمُل افدددَذ ـَ دددُة ِهدددَل:  َٕ َىا
ٍِ َواف

ِظ َوافَتَّْضُّدِف  َُّ َٔ ِة افَّضََلَدُة, َوِهَل َظدَدُم افَتد َٕ َىا
ٍِ َحاَجِة, َوإِْبَىاِل َدَظاِوُْيِؿ. َوِضدُّ اف ُّ افد

َِِِٔف, َوا ِْٔد افدَخْهِؿ َوِح َُ
ٌة ِِف فِ َِ ْٔ ٌة ُمِْضدَتِح ٍَ ـْ إَِؿاَمِة افدُحَجِة. َؾدافَّضََلَدُة ِصد ْجُز َظ ًَ ف

ُؿ افَهََلُة َوافَِضََلُم. ُٓ ْٔ َِ ُشِؾ َظ  َحؼِّ افرُّ

اًمنمح 
 

 وعٍٜ الفطاٌٛ

واعمراد سم٤مًمٗمٓم٤مٟم٦م ذم طم٘مٝمؿ قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمًالم هل: اًمتٗمٓمـ واًمتَّٞم٘مظ إلًمزام 

أي: ىموقة اًموذيم٤مء وىموقة اعمالطمٔمو٦م،  واًمتوٞمّ٘مظ،  ،اخلّمقم، وإسمٓم٤مل دقمو٤موهيؿ اًمٙم٤مذسمو٦م

وىمووقة احلاوو٦م سمحٞموو٨م  ًووتٓمٞمٕمقن إىم٤مُموو٦م احلاوو٦م قمووغم صوودق ُموو٤م  وودقمقن إًمٞمووف، 

 و ًتٓمٞمٕمقن يمذًمؽ إسمٓم٤مل ؿمٌٝم٦م اعمْل٤مًمٗملم هلؿ.

وود اًمٗمٓم٤مٟم٦م اًمٌٚمودة يموَ شم٘مودم وهول صوٗم٦م ُمًوتحٞمٚم٦م ذم طموؼ اًمرؾموؾ قمٚموٞمٝمؿ 

 اًمّمالة واًمًالم.

 :الدلٗن العقم٘ عمٜ فطاٌتّي 

ؾ قمؾ ذًمؽ: أٟمف ًمق اٟمتٗم٧م قمٜمٝمؿ اًمٗمٓم٤مٟمو٦م.. عمو٤م ىمودروا أن  ٘مٞمٛموقا احلاو٦م واًمدًمٞم

: وٕهنؿ ُمٌٚمِّٖمقن قمـ اهلل شمٕم٤ممم ومالسمد أن جيٕمؾ ومٞمٝمؿ ُموـ قمغم ظمّمٛمٝمؿ، وذًمؽ حم٤مل

ًَ ذم  اًمذيم٤مء وىمقة احلا٦م ُم٤م جيٕموؾ شمٌٚموٞمٖمٝمؿ طماو٦م قموغم اًمٜمو٤مس وهوؿ  تٕمرووقن دا و

 دومٕمٝمؿ إٓ هبذه اخلّمٚم٦م. دقمقهتؿ إمم اهلل قمز وضمؾ خلّمقم جي٤مدًمقهنؿ، ومال  ٛمٙمـ
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 :الدلٗن الٍقم٘ عمٜ فطاٌتّي 

ڀ     ٺ  ٺ  ٺ     ٺ    ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  چ    ىمقًموووووف شمٕمووووو٤ممم:

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  چ ، وىمقًموووف شمٕمووو٤ممم: {٢١}األَاووواو   چٹ

، أي: ظم٤مصوووٛمتٜم٤م وم٠مـمٚمووو٧م، أو {١٦}هوووىد   چں    ڻ   ڻ   ڻ  ڻ  ۀ ں  

 .{٣٦٥}انُحم   چے  ے  ۓ  ۓ چ      أشمٞم٧م سم٠مٟمقاع، وىمقًمف شمٕم٤ممم:  

 :ْٗتٍب 

 ىمد  ٘م٤مل أن هذه أ ٤مت واردة ذم سمٕمْمٝمؿ، ومال شمدل قمغم صمٌقهت٤م جلٛمٞمٕمٝمؿ.

 وأجٔب ظذ ذفؽ:

ٟمٌٞمو٤مء وم٘موط، أي: ًمٞمًوقا سم٠مٟمف عم٤م صم٧ٌم اًمٙمَل ًمٌٕمْمٝمؿ صمٌو٧م ًمٙمٚمٝموؿ، وإن يمو٤مٟمقا أ

سمرؾمؾ: ٕهن٤م ىمد شَمِرد ؿمٌٝم٦ٌم وهل أن إٟمٌٞم٤مء همػم ُمٙمٚمٗمولم سمو٤مًمتٌٚمٞمغ ومٚموَ حيتو٤مضمقن إمم 

اًمٗمٓم٤مٟم٦م ُمع قمدم وضمقد ضمدال، إذ أن اجلدال هم٤مًم٤ًٌم  ٜمت٩م قمـ اًمٌالغ؟ ومو٤مًمرد هوق: أن 

اًمال ؼ سمٛمٜمّم٥م اًمٜمٌقة أن  ٙمقن قمٜمدهؿ ُمـ اًمٗمٓم٤مٟم٦م ُم٤م  ردون سمف اخلّمؿ قمغم شم٘مد ر 

ال ُمٕموف، سمحٞمو٨م ًموق وىموع اجلودال ٓؾموتٓم٤مقمقا إسمٓمو٤مل دقم٤مو وف ودطموض وىمقع ضمود

طماتف، ٟمٕمؿ اًمقاضم٥م ًمألٟمٌٞم٤مء ُمٓمٚمؼ اًمٗمٓمٜم٦م، وإٟموَ  ًمٚمرؾموؾ  يمَهلو٤م، إذ  هوؿ  ؿموٝمقد  

 اهلل قمغم قم٤ٌمده واًمِم٤مهد ٓ  ٙمقن ُمٖمٗماًل.

                                                 

 (.279اًمٌٞماقري )اٟمٔمر:  (1)
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 الرُُّسُل الَىاِجُب َمـِعِرَفُتُهه َتِفِصًِاّل 
 

ـَ افرُّ   ؿ ِم ُٓ ِرَؾُت ًْ ْوَن َوُهْؿ َشداَداُتَْا: )آَدُم, افَقاِجُب َم ًَْٔل مَخَِْضٌة َوِظْؼُ ِه ٍْ ُشِؾ َت

ُْٔؾ, َوإِْشدَحاُق,  دداِظ َّ ُْٔؿ, َوُفْقٌط, َوإِْش ْقٌح, َوُهْقٌد, َوَصافٌِح, َوإِْبَراِه َٕ َوإِْدِرْيُس, َو

ََِٔضددعُ  ٌْٔب, َوَهدداُرْوُن, َوُمْقَشددك, َواف ًَ ددْقُب, َوُصدد ددْقُب, َوُيْقُشددُػ, َوَأيُّ َُ ًْ , َوُذْو َوَي

َِْٔضددك,  َٔددك, َوِظ ِرَيددا, َوََيْ ـَ ُُٕس, َوَز َٔدداُس, َوُيددْق ْٔاَمُن, َوإِْف َِ ددِؾ, َوَداُوُد, َوُشدد ٍْ
افُِ

.) ْغَ
ًِ
ؿ َأمْجَ ِٓ ْٔ َِ َقاُت اهللُ َوَشََلُمُف َظ َِ ك َص ٍَ ٌد اُدْهَى َّ ا ُُمَ َٕ ُِّٔد  َوَش

اًمنمح 

 الزصن الٕادب وعزفتّي تفضٗاًل

قمنمة،  أرسمٕم٦م صمالصمَ ٦م وصمالصم٦م قمنمة، وىمٞمؾ: إمج٤مًٓ  اًمقاضم٥م ُمٕمرومتف ُمـ اًمرؾمؾ 

قمنمة، وُمـ إٟمٌٞم٤مء ُم٤م ٦م أًمػ وأرسمٕم٦م وقمنمون أًمػ، وذم طمد ٨م أيب  ٦ًم  وىمٞمؾ

وَن  ؟ ىَم٤مَل: ))ُِم٤مَ ٦ُم َأًْمٍػ َوَأْرسَمَٕم٦ٌم َوقِمنْمُ
ِ
َْٟمٌَِٞم٤مء ْٕ ُة ا ذر: ىُمْٚم٧ُم َ ٤م َرؾُمقَل اهللَِّ يَمْؿ َورمَّ قِمدَّ

ؾُمُؾ ُمِ  ٦َم قَمنَمَ مَجا٤م هَمِٗمػًما(( أظمرضمف أخد، وذم ًمٗمظ َأًْمًٗم٤م، اًمر( ًَ ـْ َذًمَِؽ صَماَلُث ُِم٤مَ ٦ٍم َوَ ْ

 قمٜمد اسمـ طم٤ٌمن ذم قمدد اًمرؾمؾ: ))صمالث ُم٤م ٦م وصمالصم٦م قمنم مج٤م  همٗمػما((.

ٱ  ٻ  ٻ  چشمٕم٤ممم ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  ٓ  ٕمٚمؿ قمددهؿ إٓ اهلل :وافهحٔح  

 .{٤٢}غا ز   چٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ

اًمقاضم٥م ُمٕمرومتٝمؿ شمٗمّمٞمال ُمـ اًمرؾمؾ  ًو٦م وقمنموون، وهوؿ قموغم اًمؽمشمٞمو٥م و

آدم, وإدريددس, وٕددقح, وهددقد, وصددافح, وإبددراهٔؿ, وفددقط, اًمزُمٜموول ذم إرؾموو٤مهلؿ: 

 وإشامظٔؾ, وإشحاق, ويًَقب, ويقشػ, وأيقب, وصًٔب, وهارون, ومقشك, 
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وافِٔضددع, وذو افٍُددؾ, وداود, وشددِٔامن, وإفٔدداس, ويددقٕس, وزـريددا, وَئددك, 

 وظِٔضك, وّٕضْٔا ُمّد صذ اهلل ظِٔف وآفف وصحّضف وشِؿ.

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   چ صمَٟمٞم٦م قمنم ُمٜمٝمؿ ُمذيمقرون ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ٺ    ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ   ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  

ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃچ  چ  چ  چ  ڇ  ڦڄ  ڄ  ڄ

ڇ   ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  

ژڑ  ڑ     ک  ک  ک   ک  گ  گ  گگ  ڳ  ڳ  

 ، وسم٘مٞم٦م اًمرؾمؾ ُمذيمقر ـ ذم أ ٤مت اًمت٤مًمٞم٦م:{٢٢ – ٢١}األَااو   چڳ   ڳ   

ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ    چؾمٞمدٟم٤م آدم ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ڃ  ڃ  چ   چٟم٤م إدر س ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: ، وؾمٞمد{١١}آل عًزاٌ    چگ  ڳ 

ڻ   ڻ  چ، وؾمٞمدٟم٤م هقد ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: {٥٢}يزيى   چچچ   چ      ڇ         ڇ  ڇ  

، وؾمٞمدٟم٤م ص٤مًمح {٣٦٧ – ٣٦١}انشازا    چڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  

 چڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  چذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 چٹ  ڤ  ڤ   ڤچؿمٕمٞم٥م ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ، وؾمٞمدٟم٤م{٣٧٦ – ٣٧٣}انشازا   

چ  ڇ  ڇ  ڇڇ  چ، وؾمٞمدٟم٤م ذو اًمٙمٗمؾ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: {٢٧}هىد  

 قمٚمٞمف  ، وؾمٞمدٟم٤م وطمٌٞمٌٜم٤م وؿمٗمٞمٕمٜم٤م حمٛمد صغم اهلل{٢٥}األَبيا    چڍ  ڍ ڌ

 



 

  ُْدُرْوِس افَتْقِحٔد اِب تَ ُِ د فِ يْ دِ افَِض  ُح افَؼ 
 

182 

ُّ  الرَُّسِىُل َواليَِّب
 

ِْٔف بَِؼْ  ٌر َأْوَحك اهللُ إَِف ـَ َِْٕضاٌن ُحدرَل َذ
ِؼ.افَرُشْقُل: ُهَق إِ ِْ َخ ِْ ِف فِ ٌِ ْٔ

 ٍع, َوَأَمَرُه بَِتّْضِِ

ِؼ.  ِْ َخ ِْ ِف فِ ٌِ ْٔ
ُْٖمدْرُه بَِتّْضِِ ٍع َوَفدْؿ َي ِْٔف بَِؼْ ٌر َأْوَحك اهللُ إَِف ـَ َِْٕضاٌن ُحدرَل َذ

: ُهَق إِ  َوافَّْضِلُّ

اًمنمح 

، صٚمقات اهلل  {٦١}انفتح   چٱ  ٻ  ٻچ وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 مجٕملم.وؾمالُمف قمٚمٞمٝمؿ أ

 

 الزصٕه ٔالٍيب

ر ـمٌٕم٤ًم وقمـ دٟم٤مءة أب وقمـ ظمٜم٤مء  واًمرؾمقل هق: إٟم٤ًمن ذيمر طمر ؾمٚمٞمؿ ُمـ ُمٜمٗمِّ

 أوطمك اهلل إًمٞمف سمنمع وُأُمر سمتٌٚمٞمٖمف. أم

ر ـمٌٕم٤ًم وقمـ دٟم٤مءة أب  واًمٜمٌل هق: إٟم٤ًمن ذيمر طمر ُمـ سمٜمل آدم ؾمٚمٞمؿ ُمـ ُمٜمٗمِّ

 أوطمك اهلل إًمٞمف سمنمع ومل  ١مُمر سمتٌٚمٞمٖمف. وقمـ ظمٜم٤مء أم

 :ْٗتٍب 

هذا اًمتٕمر ػ ًمٚمٜمٌل وٕمٞمػ: ٕن يمؾ إٟم٤ًمن ُم٠مُمقر سم٤مًمتٌٚمٞمغ، وذًمؽ قمغم إىمؾ 

سمتٌٚمٞمغ رؾم٤مًم٦م رؾمقل ىمٌٚمف، يمَ أن ُم١مُمـ جي٥م قمٚمٞمف أن اًمتٌٚمٞمغ، ومٙمٞمػ ٓ  ٙمقن 

 اًمٜمٌل ُم٠مُمقر سم٤مًمتٌٚمٞمغ.

ٌَٚمَّٖم٤م قمـ رسمف  أُم٤م إن ىمٚمٜم٤م: إن ُمٕمٜم٤مه إن ُمٕمٜمك اًمٜمٌقة إٟمَ  ٚمتٗم٧م إمم يمقن اًمٜمٌل ُم

ُِمَر سم٤مًمتٌٚمٞمغ أو مل  ١مُمر.. ومٝمذا اعمٕمٜمك ىمقي، وهق فم٤مهر يمالم سم٠مُمقر، سمٖمض اًمٜمٔمر أُ 

 اًمٕمز سمـ قمٌد اًمًالم ذم آظمر ىمقاقمده اًمٙمؼمى، وطم٤مصٚمف أن اًمٜمٌل اؾمؿ ًمإلٟم٤ًمن 
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َس  ُْ َٓ َظ ّضِلَل َو َٕ ؾُّ َرُشْقٍل  ُُ  .َؾ

اًمنمح 

اًمذي أوطمل إًمٞمف سم٠مُمقر ُمـ قمٜمد رسمف، وأُم٤م اًمرؾمقل ومٝمق سم٤مإلو٤موم٦م إمم ذًمؽ أُمر 

 غ إمم اًمٜم٤مس.سم٤مًمتٌٚمٞم

أن  -أي سملم اًمٜمٌل واًمرؾمقل-ىم٤مل اإلُم٤مم قمٌد اًم٘م٤مهر اًمٌٖمدادي: واًمٗمرق سمٞمٜمٝمَ

اًمٜمٌل ُمـ أشم٤مه اًمقطمل ُمـ اهلل قمز وضمؾ وٟمزل قمٚمٞمف اعمٚمؽ سم٤مًمقطمل، واًمرؾمقل ُمـ 

 ٠ميت سمنمع قمغم آسمتداء أو سمٜمًخ سمٕمض أطمٙم٤مم رش ٕم٦م ىمٌٚمف. اهو، وُم٤مل اإلُم٤مم 

 اًمؽمادف سملم ُمٕمٜمك اًمٜمٌل واًمرؾمقل، وم٘م٤مل: اًمٜمٌل اًمتٗمت٤مزاا يمَ ذم رشح اعم٘م٤مصد إمم

إٟم٤ًمن سمٕم ف اهلل ًمتٌٚمٞمغ ُم٤م أوطمك إًمٞمف، ويمذا اًمرؾمقل. اهو وقمغم هذا ُمِمك اإلُم٤مم 

اًمًٜمقيس ذم أم اًمؼماهلم. وىم٤مل اعمال أخد اجلٜمدي ذم طم٤مؿمٞمتف قمغم رشح اًمٕم٘م٤م د: 

ىمقًمف شمٕم٤ممم  ًمٙمٜمف ظمالف ُم٤م قمٚمٞمف اجلٛمٝمقر، وُم٤م اظمت٤مره اًم٘م٤ميض اًمٌٞمْم٤موي ذم شمٗمًػم

)وُم٤م أرؾمٚمٜم٤م ُمـ ىمٌٚمؽ ُمـ رؾمقل وٓ ٟمٌل (أ ٦م، طمٞم٨م ىم٤مل اًمرؾمقل ُمـ سمٕم ف اهلل 

سمنم ٕم٦م ُمتاددة  دقمق اًمٜم٤مس إًمٞمٝم٤م، واًمٜمٌل  ٕمّٛمف وُمـ سمٕم ف إمم اخلٚمؼ ًمت٘مر ر رشع 

ؾم٤مسمؼ، وىمٞمؾ: اًمرؾمقل ُمـ مجع إمم اعمٕمازة يمت٤مسم٤ًم ُمٜمزًٓ قمٚمٞمف، واًمٜمٌل همػم اًمرؾمقل 

اًمرؾمقل ُمـ  ٠مشمٞمف اعمٚمؽ سم٤مًمقطمل واًمٜمٌل  ٘م٤مل عمـ  قطمك إًمٞمف ُمـ ٓ يمت٤مب ًمف، وىمٞمؾ: 

  ذم اعمٜم٤مم. اهو يمالم اًم٘م٤ميض

ىمقل اعمّمٜمػ رخف اهلل: )ومٙمؾ رؾمقل ٟمٌل وٓ اًمٕمٙمس( قمغم اًم٘مقل سم٠من اًمٜمٌل مل 

 ١مُمر سم٤مًمتٌٚمٞمغ: أي أّن سمٞمٜمٝمَ قمٛمقم وظمّمقص، طمٞم٨م جيتٛمٕم٤من ومٞمٛمـ يم٤من ٟمٌٞم٤ًم 

 ف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ، و ٜمٗمرد اًمٜمٌل ومٞمٛمـ يم٤منورؾمقًٓ يمًٞمدٟم٤م حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞم

                                                 

 (.98اٟمٔمر: هتذ ٥م رشح اًمًٜمقؾمٞم٦م ) (1)
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 ٟمٌٞم٤ًم وم٘مط، وٓ  ٜمٗمرد اًمرؾمقل.

أُم٤م قمٜمد ُمـ ىم٤مل سم٠من اًمٜمٌل هق إٟم٤ًمن أُمره اهلل سمنمع ُمـ ىمٌٚمف، وأُمره سمتٌٚمٞمٖمف، 

ن يمؾ رؾمقل ٟمٌٞم٤م، ٕٟمف ًمٞمس يمؾ رؾمقل أرؾمؾ إًمٞمف رشع ضمد د، ومٌٜم٤مء قمٚمٞمف.. ٓ  ٙمق

 أُمر سم٤مشم٤ٌمع رشع ُمـ ىمٌٚمف.

 :ٛتتى 

ُم٤م ُمّر ُمـ اًمقاضم٥م ذم طمؼ اًمرؾمؾ..  ٘متيض اًمٕم٘مُؾ اًمًٚمٞمؿ وضمقدهو٤م ذم اًمرؾموؾ 

وإٟمٌٞم٤مء ًمٞمٙمقٟمقا طما٦م قمغم اًمٜم٤مس، وهٜم٤مك أُمقر أظمرى  ِمؽمط وضمقده٤م ذم اًمرؾمؾ 

 ل:وإٟمٌٞم٤مء دل قمغم ذًمؽ اًمنمع، وه

، إذًا جيو٥م أن  ٙموقن اًمرؾموؾ اًمٌنم ٦م: ومو٤مهلل شمٕمو٤ممم أرؾموؾ اًمرؾموؾ إمم اًمٌنمو .1

، ًمتٛمٙمـ اًمٌنمو ُموـ آىمتوداء هبوؿ ذم ؾموٚمقيمٝمؿ، وإظموذ قموٜمٝمؿ: ٕن اهلل سمنماً 

 چوئ  ۇئ        ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ   چ شمٕم٤ممم أُمرٟم٤م سم٤مٓىمتداء وم٘م٤مل شمٕم٤ممم 

، وىموود {٤}انحشووز   چڻ  ڻ  ڻ  ڻ    چ، وىموو٤مل ًمٜموو٤م {٦٣}األحووشا   

ًَ رؾمواًل ُموـ اعمال ٙمو٦م، ومورد اهلل قمٚموٞمٝمؿ سم٘مقًموف  ٱ  ٻ  چ ـمٚم٥م اًمٙمٗم٤مر ىمود 

، وًمق ضمٕمؾ {١}األَااو   چٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ

اهلُل اًمرؾمَؾ ُمال ٙم٦م وم٢من ُمـ اعمًتحٞمؾ آىمتوداء هبوؿ: ٕهنوؿ أضمًو٤مم ٟمقراٟمٞمو٦م ٓ 

  ٠ميمٚمقن وٓ  نمسمقن وٓ  ٜم٤مُمقن.

                                                 

 (.111هتذ ٥م رشح اًمًٜمقؾمٞم٦م ) (1)
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احلر وو٦م: وموو٤مًمرىمٞمؼ ٓ  ٛمٚمووؽ أُموور ٟمٗمًووف، سمووؾ هووق ُمتٌووع ًمٖمووػمه ومٙمٞمووػ  ٙمووقن  .2

رؾمقًٓ  ٘مقد إُم٦م؟! صمؿ هق  ٌو٤مع وُ ِموؽمى، ومٙمٞموػ ؾموٞمٙمقن ًموف اطموؽمام؟! أم 

 يمٞمػ ؾمٞمتٗمرغ ًمٚمٌالغ؟! وأُم٤م قمغم اًم٘مقل سمٜمٌقة ًم٘مَن 

د أٟمف يم٤من أؾمٛمر اًمٚمقن  ِمٌف اًمٕمٌد، واًمّمحٞمح أٟموف واحل٤مل أٟمف قمٌد.. وم٤معمرا

 قمٌد ص٤مًمح.

گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  چ اًموووذيمقرة: ىمووو٤مل شمٕمووو٤ممم  .3

،واحلٙمٛمووو٦م ذم ضمٕموووؾ اًمرؾموووؾ ذيموووقرًا هووول : أن {٣١١}يىسوووف   چڱ  ں 

اًمرؾمقل جي٥م أن خيتٚمط سم٤مًمٜم٤مس إلسمالغ اًمدقمقة واًمرؾمو٤مًم٦م، وًموق ضمٕموؾ اهلل ُموـ 

ض اعموورأة ًمًووٗم٤مه٦م اًمًووٗمٝم٤مء، واعموورأة اًمرؾمووؾ اُموورأة وموو٢من هووذه اخلٚمٓموو٦م  ىموود شمٕموورِّ

ُم٠مُمقرة سم٤مٓسمتٕم٤مد قمـ اًمرضم٤مل، ويمذًمؽ اًمرضمؾ أىمدر قمغم َٛموؾ أقمٌو٤مء اًمودقمقة 

ٴۇ    چ :         واًمتٌٚمٞمووغ، وأُموو٤م ُموور ؿ وم٤معمٕمتٛموود أهنوو٤م صوود ٘م٦م، ىموو٤مل شمٕموو٤ممم

 چٺ  ٺ     ٺ     ٺ  چ ، وأُموووو٤م ىمقًمووووف شمٕموووو٤ممم {٤٥}انًائوووو ة   چۋ 

 هل٤مم ٓ وطمل ٟمٌقة.وم٤معمراد سمف اإل {٤}انقصص  

يمَل اًمٕم٘مؾ واًمذيم٤مء وىمقة اًمرأي: ٕن هذا ؾمالح اًمٜمٌل واًمرؾمؾ، ومالسمد أن  .4

 زوده اهلل شمٕم٤ممم سمف ًمٞمتٛمٙمـ ُمـ شمٌٚمٞمغ اًمدقمقة، وىمد يم٤من اًمٙمٗم٤مر  تٝمٛمقن اًمرؾموؾ 

ک  چ سم٤مجلٜمقن، ورد اهلل ذًمؽ قمٚمٞمٝمؿ ذم أيم ر ُمـ ُمقووع ذم اًم٘مورآن، ىمو٤مل شمٕمو٤ممم 

 .{٦}انقهى   چک  ک    گ  گ     
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ٻ     ٻ   ٻ    ٻ       پ  پ     چ اًمقطمل، أي:  قطمك إًمٞموف: ًم٘مقًموف شمٕمو٤ممم:  .5

پ  پ  ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   

 .{٣٢١}انُسا    چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ

يمالم ظمٗمل، ورشقم٤ًم: ُم٤م ضم٤مء سمف اًمٜمٌل اعمٌٕمقث قمـ  واًمقطمل ًمٖم٦م: اإلؿم٤مرة ويمؾ

 رسمف، قمغم ًم٤ًمن اعمَٚمؽ، أو سم٤مإلهل٤مم، أو ذم اًمٜمقم، أو اإلًم٘م٤مء ذم اًمروع.

 واًمنمع: هق ُم٤م رشقمف اهلل شمٕم٤ممم ُمـ إطمٙم٤مم.

اًمًالُم٦م ُمـ يمؾ ُم٤م َ ٜمُْٗمُر ُمٜمف ـمٌع اًمٜمو٤مس ُموـ ُمورض وهموػمه: ٕن اهلل شمٕمو٤ممم  .6

ٟمف و ِم٤مهدوٟمف ُمـ اًمرؾموقل واًمٜمٌول، ومٙمٞموػ  ٘مٞمؿ احلا٦م قمغم اًمٜم٤مس سمَ  ًٛمٕمق

 ًتٛمٕمقن إًمٞمف وجيتٛمٕمقن سموف وومٞموف ُمو٤م  ٜمّٗمور اًمٓمٌو٤مع ُمٜموف، وهلوذا جيو٥م رد ُمو٤م ذم 

وره: ٟمٕموؿ  ىمّمص سمٜمل إها ٞمؾ قمـ إٟمٌٞم٤مء ُمـ أن سمٕمْمٝمؿ أصٞم٥م سم٠مُمراض ُمٜمٗمِّ

نمو يموَ شم٘مودم، ىمد  ّم٤مب اًمرؾمؾ وإٟمٌٞم٤مء سمٌٕمض إُمراض اًمِمد دة: ٕهنؿ سم

 ـ ص٤مطمٌف.. ومٝمؿ ؾم٤معمقن ُمٜمف.قم ر اًمٜم٤مسًمٙمـ ُم٤م  ٜمٗمِّ 

 

 

            

                                                 

 .(127-126ٗمٞمد )ـمٌٕم٦م دار اًمرازي( )اعمْلتٍم اعمو (،227-226إ٤َمف اعمر د ) اٟمٔمر: (1)
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ًَ َوَخاَتُنُهه ًِ ًِّ  َأوَُّل اليَِّب
 

ٌد  َّ ا ُُمَ َٕ ُِّٔد َْاُه َش ًْ َّ ؿ بِ ُٓ ِّْٔغَ بُِهْقَرتِِف آَدُم, َوآِخُرُهؿ بُِهْقَرتِِف َوَأَوُفد  َأَوُل افَّْضِ

اًمنمح 
 

 الٍبٗني ٔخامتّي هأٔ

هق ؾمٞمدٟم٤م آدم، وم٤معمٕمٜمك أن ؾمٞمدٟم٤م آدم قمٚمٞمف اًمًالم  أول ٟمٌل سمّمقرشمف أي سمذاشمف

هق أول ٟمٌل سمٕم ف اهلل وأرؾمٚمف إمم أوٓده سمرؾم٤مًم٦م ووطمل، وهذا هق اعمٕمتٛمد سم٠من 

ؾمٞمدٟم٤م آدم أسم٤م اًمٌنم هق ٟمٌل ُمـ إٟمٌٞم٤مء، وهق أوهلؿ سمروزًا إمم قم٤ممل اًمِمٝم٤مدة، ومٕمـ 

ُل؟ ىَم٤مَل: ))َأيِب َذر  َريِضَ اهللَُّ قَمٜمُْف ىَم٤مَل: ىُمْٚم٧ُم: َ ٤م َرؾُم   يَم٤مَن َأوَّ
ِ
َْٟمٌَِٞم٤مء ْٕ ((، آَدمُ قَل اهللَِّ َأي( ا

َِؿٌ ىُمْٚم٧ُم: َ ٤م َرؾُمقَل اهللَِّ َأَو َٟمٌِل  يَم٤مَن؟ ىَم٤مَل: )) َُ ّضِلَل ُم َٕ ْؿ  ًَ  (( أظمرضمف اإلُم٤مم أخد.َٕ

ٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ، أي: أٟمف قمٟم٤م حمٛمد صغم اهلل دوآظمرهؿ سمّمقرشمف ؾمٞم

ٟمٌٞم٤مء اًمذ ـ أرؾمٚمٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم إمم ف وؾمٚمؿ هق آظمر إقمٚمٞمف وآًمف وصحٌ صغم اهلل

اخلٚمؼ، وهق أول إٟمٌٞم٤مء سم٤معمٕمٜمك، وذم ذًمؽ إؿم٤مرة إمم أن ٟمٌقشمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف 

ـِ  وصحٌف وؾمٚمؿ يم٤مٟم٧م ُمقضمقدة ذم أول ظمٚمؼ اًمزُم٤من ذم قم٤ممل اًمٖمٞم٥م،   ومَٕم

َٚمِٛملِّ َريِضَ اهللَُّ قَمٜمْفُ  )ً  ؾَم٤مِرَ ٦َم اًم
ـِ ىَم٤مَل: ؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل اهللَِّ َصغمَّ اهللَُّ قَمَٚمْٞمِف  اًْمِٕمْرسَم٤مِض سْم

َؿ َ ُ٘مقُل: )) َِّٔغ, َوإَِن آَدَم َوآًمِِف َوَصْحٌِِف َوؾَمٚمَّ اَتُؿ افَّْضِ إِِنِّ َظّْضُد اهللَِ ِِف ُأمِّ اْفَُِتاِب خَلَ

 (( أظمرضمف اإلُم٤مم أخد.َدَُْْجِدٌل ِِف ضَِْٔتِفِ 

ـْ َأيِب ُهَرْ َرَة َريِضَ  اهللَُّ قَمٜمُْف ىَم٤مَل: ىَم٤مَل: َرؾُمقُل اهللَِّ َصغمَّ اهللَُّ قَمَٚمْٞمِف َوآًمِِف  وقَم

  {٤}األحشا    چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ چَوَصْحٌِِف َوؾَمٚمََّؿ  ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ِث ىَم٤مَل: )) ًْ ِؼ, َوآِخَرُهْؿ ِِف افَّض ِْ َِّٔغ ِف اخّل ُْْت ُأَوَل افَّْضِ ( أظمرضمف اًمد ٚمٛمل، وأو ـُ

 )دٓ ؾ اًمٜمٌقة(.ٟمٕمٞمؿ إصٌٝم٤ما ذم 
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َدُه َأَبدًا. َؿاَل اهلُل  ًْ َٓ َرُشْقَل َب ّضَِل َو َٕ , َؾََل  ـَ َُٔد إََوفِْغَ َوأِخِرْي ِّْٔغَ َوَش َخاَتُؿ افَّْضِ

.) ِّْٔغَ ـْ َرُشْقُل اهللِ َوَخاَتُؿ افَّْضِ
ْؿ َوَفُِ ُُ ـْ ِرَجافِ ٌد َأَبا َأَحٍد ِم َّ اَن ُُمَ ـَ اػ:)َما  ًَ  َت

اًمنمح 

٧ٌَْم ًَمَؽ  ـْ َأيِب ُهَرْ َرَة َريِضَ اهللَُّ قَمٜمُْف ىَم٤مَل: ىَم٤مًُمقا: َ ٤م َرؾُمقَل اهللَِّ َُمَتك َوضَم وقَم

ُة؟ ىَم٤مَل: )) ٌُقَّ َِضدِ اًمٜم( وِح َواجْلَ َة َوآَدُم َبْغَ افرُّ (( أظمرضمف اًمؽمُمذي، وأخد قمـ َُمْٞمَنَ

 اًْمَٗمْاِر.

أي: آظمر إٟمٌٞم٤مء  وهق صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ ظم٤مشمؿ اًمٜمٌٞملم،

ؾمٞمد إوًملم  يمذًمؽ وهق صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ ،واعمرؾمٚملم سمٕم ٦م

ې  ى    ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  چًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: وأظمر ـ: 

ا ًم٘مقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: )).{٧١}األحشا    چۇئ  ۆئ   َٕ َأ

َٔاَمةِ 
َِ ُِّٔد َوَفِد آَدَم َيْقَم اْف  ف ُمًٚمؿ.(( أظمرضمَش

ومال ٟمٌل سمٕمده صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ، أي: ٓ شمٌتدئ ٟمٌقة سمٕمده أسمدا، 

 َأيِب َوىم٤َّمٍص َريِضَ اهللَُّ قَمٜمُْف َأنَّ َرؾُمقَل اهللَِّ َصغمَّ اهللَُّ قَمَٚمْٞمِف َوآًمِِف َوَصْحٌِِف 
ـِ ومٕمـ ؾَمْٕمِد سْم

ٌُقَك َواؾْمَتْْلَٚمَػ قَمِٚمٞما٤م، ومَ  َٔاِن َوافَِِّْضافِ َ٘م٤مَل: ))َوؾَمٚمََّؿ ظَمَرَج إمَِم شَم ّْض ِْل ِِف افهِّ ٍُ ِِّ ((. َأَُتَ

ًِْديىَم٤مَل: )) ّضِلَل َب َٕ َْٔس  ُف َف َٕ َٓ َأ ـْ ُمقَشك إِ ِْْزَفِة َهاُروَن ِم َّ قَن ِمِّْل بِ ُُ َٓ َتْرََض َأْن َت (( َأ

ـْ صَمْقسَم٤مَن َريِضَ اهللَُّ قَمٜمُْف ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللَِّ  َصغمَّ اهللَُّ أظمرضمف اًمٌْل٤مري وُمًٚمؿ، وقَم

ْؿ َيْزُظُؿ قَمَٚمْٞمِف َوآًمِِف َوَصْحٌِِف َوؾَمٚمََّؿ: ))...  ُٓ ُِّ ـُ َذاُبقَن  ـَ قُن ِِف ُأَمتِل َثََلُثقَن  ُُ َٔ ُف َش َٕ َوإِ

ِدي ًْ ّضَِل َب َٕ  َٓ َِّٔغ  ا َخاَتُؿ افَّْضِ َٕ , َوَأ ّضِلَل َٕ ُف  َٕ (( أظمرضمف أخد واًمؽمُمذي، وىم٤مل صغم اهلل َأ

.. صحٌف وؾمٚمؿ: ))قمٚمٞمف وآًمف و ّضِلَل َٕ ََِؽ  اَم َه َِ ـُ َٔاُف  ّضِ ْٕ َ ْٕ ْؿ ا ُٓ ائَِٔؾ َتُِضقُش َْٕت َبُْق إَِْسَ ا ـَ

ِدي ًْ ّضَِل َب َٕ  َٓ ُف  َٕ , َوإِ ّضِلَل َٕ ُف  ٍَ َِ ـْ َأيِب ُهَرْ َرَة َريِضَ اهللَُّ َخ  (( أظمرضمف اًمٌْل٤مري وُمًٚمؿ، قَم
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َؿ ىَم٤مَل: )) َٔاِف قَمٜمُْف َأنَّ َرؾُمقَل اهللَِّ َصغمَّ اهللَُّ قَمَٚمْٞمِف َوآًمِِف َوَصْحٌِِف َوؾَمٚمَّ ّضِ ْٕ َ ْٕ إَِن َمَثِع َوَمَثَؾ ا

َٓ َمْقِضَع  ُف, إِ َِ َْٖحَِضَُْف َوَأمْجَ ًْٔتا, َؾ َثِؾ َرُجٍؾ َبَْك َب َّ ـَ ـْ َؿّْضِع,  َؾ ِم ًَ ـْ َزاِوَيٍة, َؾَج َفّضٍَِْة ِم

ّضَُِْة  َِ ا اف َٕ َٖ ّضَُِْة  َؿاَل: َؾ َِ ْت َهِذِه اف ًَ قُفقَن: َهََل ُوِض َُ َجُّضقَن َفُف, َوَي ًْ افَْاُس َيُىقُؾقَن بِِف َوَي

ِّٔغَ  ا َخاتُِؿ افَّْضِ َٕ (( أظمرضمف اًمٌْل٤مري وُمًٚمؿ.َوَأ

ف ذم آظمر اًمزُمـ ًمٞمس وأُّم٤م ؾمٞمدٟم٤م قمٞمًك قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم.. وم٢من ظمروضم

سمنم ٕم٦م ضمد دة: سمؾ حيٙمؿ سمنم ٕم٦م ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ، 

َٓ َ ٜمِْزل سمِِرؾَم٤مًَم٦ٍم  -ؾمٞمدٟم٤م قمٞمًك  –ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي: ))َ ٜمِْزل  ِ َٕم٦م  ِذِه اًمنمَّ ًَ هِبَ طَم٤ميِم

٤مم هَ  ـْ طُمٙمَّ َتِ٘مٚم٦َّم ، َورَشِ َٕم٦م َٟم٤مؾِمَْل٦م ، سَمْؾ ُهَق طَم٤ميِمؿ ُِم ًْ ٦م(( اهو.ُُم ُُمَّ ْٕ  ِذِه ا

 :تتىْ فٗىا ٖتعمق بٍبٍٗا حمىد صمٜ اهلل عمْٗ ٔآلْ ٔصحبْ ٔصمي 

اًمقاضم٥م قمغم اعمٙمٚمػ رشقم٤ًم أن  ٕمت٘مد أٟمف صوغم اهلل قمٚمٞموف وآًموف وصوحٌف وؾموٚمؿ 

أرؾمٚمف اهلل إمم يم٤موم٦م اخلٚمؼ، ًمإلٟمس واجلـ طمٞم٨م أن اًمرؾمؾ اًم٤ًمسم٘ملم يم٤مٟمقا ُ رؾَموٚمقن 

وم٘مود أرؾموؾ صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصوحٌف وؾموٚمؿ  ٜم٤م حمٛمدإمم أىمقاُمٝمؿ ظم٤مص٦م، أُم٤م ٟمٌٞم

ٌْوِد اهلل َريِضَ اهللَُّ قَمٜمْوُف ىَمو٤مَل: ىَمو٤مَل َرؾُموقُل اهلل َصوغمَّ اهلل  ـُ قَم ًمٚمْلٚمؼ يم٤موم٦م، ومٕمـ ضَم٤مسمُِر سْمو

َٔاِف َؿدّْضِع قَمَٚمْٞمِف َوآًمِِف َوَصْحٌِِف َوؾَمٚمََّؿ:)) ّضِ ْٕ َ ْٕ ـْ ا ـَ َأَحٌد ِم ُٓ َى ًْ ًِضا ََلْ ُي دُت ُأْظىُِٔت مَخْ ُِٕكْ  

ـْ ُأَمتِدل  داَم َرُجدٍؾ ِمد دقًرا َوَأيُّ ُٓ َْرُ  َمِْضدِجًدا َوَض ْٕ دْت ِ, ا َِ
ًِ ٍر َوُج ْٓ ْظِب َمِِضَرَة َص بِافرُّ

ددُث إَِػ َؿْقِمددِف َخاَصددًة  ًَ دداَن افَّْضِددلُّ ُيّْض ـَ َْددائُِؿ َو ٌَ ددْت ِ, اْف َِ َُٔهددؾِّ َوُأِح ِْ ْتددُف افَهددََلُة َؾ ـَ َأْدَر

ًِْثُت إَِػ افَْ  اَظةَ َوُب ٍَ اَؾًة َوُأْظىُِٔت افَن ـَ  ((.اِس 
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وإرؾم٤مًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ ًمألٟموس واجلوـ شمٙمٚمٞمٗمو٤ًم، أُمو٤م هموػمه 

شمنمو ٗم٤ًم ٓ شمٙمٚمٞمٗمو٤ًم: ؿ صوغم اهلل قمٚمٞموف وآًموف وصوحٌف وؾموٚم يم٤معمال ٙم٦م.. وم٢مرؾمو٤مًمف هلوؿ

، وىمقًمف  {٦٢}سبأ   چۀ  ہ  ہ   ہ  ہ    ھ  ھچًم٘مقًمف شمٕم٤ممم 

 .{٣}انفزقاٌ   چڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ شمٕم٤ممم 

وؿمٛمؾ ىمقًمٜم٤م اإلٟمس واجلـ..  ٠مضمقج وُمو٠مضمقج، وهوؿ أوٓد  ٤مومو٨م سموـ ٟموقح، 

وىمٞمووؾ همووػم ذًمووؽ، وم٘موود ىموو٤مل اسمووـ يم ووػم ذم شمٗمًووػمه:))هؿ ؾمووالًم٦م آدم يمووَ صمٌوو٧م ذم 

ـْ َأيِب ؾَمِٕمٞمٍد اخْلُْدِريِّ ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللا  ًمّمحٞمحلم((اهو،  وأراد سمذًمؽ ُم٤م ورد قَم

َدْيَؽ :))صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ  ًْ ْٔدَؽ َوَشد دقُل: َفَّض َُ َٔ دقُل اهلل: َيدا آَدُم, َؾ َُ َي

َث افَْاِر َؿاَل َومَ  ًْ قُل َأْخِرْج َب َُ ْرُ ِِف َيَدْيَؽ َؿاَل َي دؾِّ َأْفدٍػ َواخْلَ ـُ ـْ  ُث افَْاِر َؿداَل ِمد ًْ ا َب

ٌِرُ  ًَِغ َؾَذاَك ِحدَغ َيِندُٔب افَهد ًة َوتِِْض ًَ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  چ  تِِْضَع ِماَئٍة َوتِِْض

}الحججججج    چٹ  ٹ  ٹ      ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  

٢})). 

ٜم٤َم َذًمَِؽ اًم ضُمُؾ، ىَم٤مَل:))وَم٤مؿْمَتدَّ َذًمَِؽ قَمَٚمْٞمِٝمْؿ، وَمَ٘م٤مًُمقا: َ ٤م َرؾُمقَل اهلل َأ ( وا َؾدَِ٘ن رَّ َأْبِؼُ

دُع َأْن  َّ َْض َٕ َٔدِدِه إِِنِّ  ِزد بِ ٍْ َٕ ْؿ َرُجدٌؾ ُثدَؿ َؿداَل َواَفدِذي  ُُ ا َوِمْْ ًٍ ُْٖجقَج َأْف ُْٖجقَج َوَم ـْ َي ِم

َْةِ  َُِث َأْهِؾ اجْلَ ُٕقا ُث ق ُُ َٟم٤م، صُمؿَّ ىَمو٤مَل:))َت ْ َٕ ((، ىَم٤مَل: وَمَحِٛمْدَٟم٤م اهللََّ َويَمؼمَّ َٔدِدِه َواَفدِذي  ِزد بِ ٍْ

َْٔوداِف ِِف  َرِة اْفَّض ًَ َثِؾ افَن َّ ـَ َُمِؿ  ْٕ ْؿ ِِف ا ُُ َِ َِْة إَِن َمَث ُٕقا َصْىَر َأْهِؾ اجْلَ ق ُُ ُع َأْن َت َّ َْض َٕ  إِِنِّ 

اَمرِ  ِة ِِف ِذَراِع احْلِ َّ َْشَقِد َأْو افَرْؿ ْٕ ِد افَثْقِر ا ِْ  أظمرضمف اًمٌْل٤مري وُمًٚمؿ.((ِج
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ٱ  ٻ  ٻ     ٻ   چ  :وأُم٤م ؿمٛمقل اًمرؾم٤مًم٦م ًمٚماـ.. وم٘مد ٟمص اهلل قمغم ذًمؽ وم٘م٤مل

إمم آظمر ؾمقرة اجلـ،  {٣}انجٍ   چٻ  پ       پ  پ  پ  ڀ    ڀ  ڀ   ڀ 

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   چ ويمذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 .{٦١}األحقاف   چڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

 :ٚفائد 

احلٙمٛم٦م ُمـ أن اًمرؾمؾ اًم٤ًمسم٘ملم يم٤مٟمقا  ٌٕم قن إمم أىمقاُمٝمؿ ظم٤مص٦م.. أن اًمٜم٤مس 

يم٤مٟمقا ذم زُمـ إٟمٌٞم٤مء اًم٤ًمسم٘ملم ُمت٤ٌمقمد ـ ذم أوـم٤مهنؿ، سمدا ٞملم ذم طمٞم٤مهتؿ، ومٚمق 

ُم٤م  ٜم٤مؾم٥م ُأرؾمؾ إًمٞمٝمؿ مجٞمٕم٤ًم رؾمقٌل واطمٌد.. ًمٕمن قمٚمٞمف إسمالهمٝمؿ، ويمذًمؽ 

 سمٕمْمٝمؿ ُمـ اًمنما ع ىمد ٓ  ٜم٤مؾم٥م اًمٌٕمض أظمر، ومٚمَ 

شمقاصووؾ اًمٌنموو سم٤مٕؾمووٗم٤مر اًمتا٤مر وو٦م وهمػمهوو٤م، وشم٘موودُمقا ُموودٟمٞم٤ًم، وشمِموو٤مهب٧م 

صوغم اهلل قمٚمٞموف وآًموف وصوحٌف  طم٤مضم٤مهتؿ.. أرؾمؾ اهلل شمٕم٤ممم إًمٞمٝمؿ مجٞمٕم٤ًم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمود

 سمنمو ٕم٦م واطمودة شموٜمٔمؿ طمٞمو٤مهتؿ قموغم أطمًوـ وضموف، وهلو٤م ُموـ اخلّمو٤م ص ُمو٤موؾمٚمؿ 

 جيٕمٚمٝم٤م ص٤محل٦م وُمّمٚمح٦م ًمٙمؾ زُم٤من وُمٙم٤من.

وجي٥م قمغم اعمٙمٚمٗملم حمٌتف واطمؽماُمف وشمقىمػمه صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف 

 چ     چ  ڃ  ڃ        ڃ   ڃ       ڄ   ڄچوؾمٚمؿ، ىم٤مل شمٕم٤ممم 
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چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  

ک  ک کگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ   ڱ    ڱ  

 .{٣٥٤}األعزاف   چڱڱ  ں  ں  ڻ

وجي٥م قمٚمٞمٝمؿ يمذًمؽ طمٗمظ رش ٕمتف ُمـ اًمتحر ػ واًمتٌد ؾ واًمتٖمٞمػم 

 واًمتِمٙمٞمؽ، وذًمؽ سم٤مًمٕمٚمؿ ووضمقد اًمٕمٚمَء ومٞمٝمؿ.

 ٟمًخ مجٞمع اًمنما ع. دىم وجي٥م اقمت٘م٤مدهؿ أن طمٙمؿ رش ٕمتف

 :الٍضذ 

وَْل٧ِم اًمِموٛمس اًمٔموؾ : أي: أزاًمتوف، وافِْضخ فٌة ًَ : هق اإلزاًم٦م واًمٜم٘مؾ، وُمٜموف َٟم

 ٧ُم اًمٙمت٤مب: أي: ٟم٘مٚمتف.ْلْ ًَ وٟمَ 

 : رومع طمٙمؿ رشقمل سمدًمٞمؾ رشقمل.واصىَلحاً 

واعمراد سمو٤مًمرومع: اٟم٘مٓمو٤مع شمٕمٚم٘موف سمو٤معمٙمٚمٗملم: ٕٟموف ظمٓمو٤مب اهلل شمٕمو٤ممم، و ًوتحٞمؾ 

 اًمتٕمٚمؼ ومال  ًتحٞمؾ رومٕمف: ٕٟمف طم٤مدث. رومٕمف: ٕٟمف ىمد ؿ، سمْلالف

ومجٞمع إطمٙم٤مم هل ُمٜمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وىمد اىمتْم٧م طمٙمٛمتوف أن  ٖموػّم سمٕموض 

إطمٙم٤مم سمَ  تٜم٤مؾم٥م ُمع اًمقوع اجلد د ًمٚمٌنم، ومٜمّزل قمغم اًمرؾمقل اًمالطمؼ أطمٙم٤مُم٤ًم 

 خم٤مًمٗم٦م عم٤م أٟمزل قمغم اًمرؾمقل اًم٤ًمسمؼ، و ٙمقن اًمقاضم٥م قمغم اًمٜم٤مس أن  ٕمٛمٚمقا سم٤محلٙمؿ
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اًمالطمؼ، ومٛم اًل: يم٤من ذم رش ٕم٦م ؾمٞمدٟم٤م آدم قمٚمٞمف اًمًالم ضمقاز زواج إخ ُموـ أظمتوف 

ًمٞمتٙم٤مصمر اًمٌنم، إذ مل  ٙمـ قمغم فمٝمر إرض إٓ آدم وطموقاء وأسمٜم٤مؤمهو٤م وسمٜمو٤مهتَ، ومٚموَ 

 َم اًمزواج سم٤مٕظم٧م: ٕن سمٜم٧م اًمٕمؿ شمٖمٜمل قمٜمٝم٤م.يم ر اًمٌنم.. طَمرُ 

وذم رش ٕم٦م ؾمٞمدٟم٤م قمٞمًك قمٚمٞمف اًمًالم أسم٤مح اهلل شمٕمو٤ممم ًمٌٜمول إها ٞموؾ سمٕموض ُمو٤م 

ٌْوُؾ قٍم٘مقسموو٦م هلوؿ، ىمو٤مل شمٕمو٤ممم قمووـ ؾموٞمدٟم٤م قمٞمًوك قمٚمٞموف اًمًووالم  :           طمرُموف قمٚموٞمٝمؿ ُموـ ىَم

 . {٥١}آل عًزاٌ   چۓ  ڭ     ڭ  ڭ  ڭ  ۇچ 

وهوول اًمنموو ٕم٦م هلل قمٚمٞمووف وآًمووف وصووحٌف وؾمووٚمؿ صووغم ا ر ٕم٦م ؾمووٞمدٟم٤م حمٛموودوومِموو

 اإلؾمالُمٞم٦م ٟم٤مؾمْل٦م جلٛمٞمع اًمنما ع اًم٤ًمسم٘م٦م، سمٛمٕمٜمك:

ًمو٦م قموغم وأن يمؾ ُم٤م ظم٤مًمػ اًمِمو (1 ر ٕم٦م اإلؾموالُمٞم٦م ُموـ اًمنموا ع اًمًو٤مسم٘م٦م اعمٜمزَّ

 اًمرؾمؾ اًم٤ًمسم٘ملم ُمٜمًقخ ٓ جيقز اًمٕمٛمؾ سمف.

أن ُم٤م واومؼ اًمنم ٕم٦م ُمـ اًمنما ع اًم٤ًمسم٘م٦م جي٥م اًمٕمٛمؾ سمف: ٕٟموف ُأٟموِزل قموغم  (2

، ٓ ٕٟموف ٟموزل ذم رش ٕمو٦م صغم اهلل قمٚمٞمف وآًموف وصوحٌف وؾموٚمؿ ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد 

 ؾم٤مسم٘م٦م.

وذم هذا ىم٤مل اًمِم٤مومٕمٞم٦م: رشع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م ًمٞمس رشٌع ًمٜم٤م، إٓ إن ضمو٤مء ذم رشقمٜمو٤م ُمو٤م 

  ١م ده.

 وىم٤مل احلٜمٗمٞم٦م: رشع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م رشع ًمٜم٤م، إٓ إذا ضم٤مء ذم رشقمٜم٤م ُم٤م  ٕم٤مروف.
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ُمـ اقمت٘مد همػم هذا ومٝمق يمو٤مومر: ٕن اقمت٘مو٤مده طمٞمٜمئوٍذ خيو٤مًمػ قمٛموقم رؾمو٤مًم٦م   (3

 ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد  صغم  اهلل  قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف  وؾمٚمؿ، واًمٙم٤مومر  ذًمٞمؾ  ذم اًمدٟمٞم٤م 

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ وأظموورة، ىموو٤مل شمٕموو٤ممم 

 .{٢٥آل عًزاٌ  } چچ  چ

ومم٤م  ٜمٌٖمل اقمت٘مو٤مده ضموقاز ٟمًوخ سمٕموض اًمنموع سمٌٕمْموف أظمور ضموقازًا وىمققمٞمو٤ًم 

َْل٤من، ويموذًمؽ يموؾ ُمو٤م  ًَ ًمقىمققمف سم٤مًمٗمٕمؾ، ٟمٕمؿ: ُمٕمروم٦م اهلل شمٕم٤ممم وَر ؿ اًمٙمٗمر ٓ ُ ٜمْ

  تٕمٚمؼ سم٤مًمٕم٘مٞمدة ُمـ ُم٤ًم ؾ.. ٓ  ٜمًخ.

 :ٔاحلاصن 

 –قم٘مواًل  –جلقاز أن ذم اًمٙمالم ُم٘م٤مُملم: ُم٘م٤مم ضمقاز، وُم٘م٤مم وىمقع، ومٛمـ طمٞم٨م ا

جيقز ٟمًخ اًمنم ٕم٦م يماًل أو سمٕمْم٤ًم، وأُم٤م ُمـ طمٞمو٨م اًمقىموقع وموال جيوقز ٟمًوخ اجلٛمٞموع 

هول آظمور اًمنموا ع صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾموٚمؿ  ضمقازًا وىمققمٞم٤ًم: ٕن رش ٕمتف

 اًمتل ٓ شمٜمًخ.

 :إٌٔاع الٍضذ 

 واًمٜمًخ أٟمقاع:

 ٟمًخ اًمٙمت٤مب سم٤مًمٙمت٤مب: إول: 

                                                 

 (245اٟمٔمر: إ٤َمف اعمر د ) (1)
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 گ  گ    چوهذا اًمٜمقع ُمٜمٕمف سمٕمْمٝمؿ يم٠ميب ُمقؾمك إصٗمٝم٤ما اطمتا٤مضم٤ًم سم٘مقًمف شمٕم٤ممم 

اًمْموٛمػم ٕن  :، واًمّمحٞمح اجلوقاز{٧٦} صهج   چگ    ڳ   ڳ   ڳ   ڳ     ڱ       ڱ

 ن، وجمٛمققمف ٓ  ٜمًخ اشمٗم٤مىم٤ًم، يمَ شم٘مدم.ذم ىمقًمف: ) ٠مشمٞمف( إٟمَ  ٕمقد عماٛمقع اًم٘مرآ

 :وِٕضخ افُتاب بافُتاب إٔقاع, وهل

 ٟمًخ اًمتالوة واحلٙمؿ ُمٕم٤ًم:   (1

يمَ ذم ٟمحق ))قمنمو رووٕم٤مت ُمٕمٚمقُمو٤مت حيورُمـ(( وم٢مٟموف يمو٤من ممو٤م  وتغم، ومٜمًوخ 

َو٤م  سمو)) س رووٕم٤مت حيورُمـ((، وذم ُمًوٚمؿ قموـ اًمًوٞمدة قَم٤مِ َِمو٦َم َريِضَ اهلُل قَمٜمَْٝمو٤م َأهنَّ

ـَ  ىَم٤مًَم٧ْم:))يَم٤منَ  وْْل
ًِ ، صُموؿَّ ُٟم ـَ ُْم ورِّ و َرَووَٕم٤مٍت َُمْٕمُٚمقَُمو٤مٍت حُيَ ـْ اًْمُ٘موْرآِن قَمنْمُ ََ ُأْٟمِزَل ُِمو ومِٞم

َ َرؾُمقُل اهلل ََ صغم اهلل قمٚمٞمف وآًموف وصوحٌف وؾموٚمؿ  سمَِْلْٛمٍس َُمْٕمُٚمقَُم٤مٍت وَمُتُقذمِّ َـّ ومِوٞم َوُهو

ـْ اًْمُ٘مْرآِن((، ومٝمٜم٤م ٟمًْل٧م اًمتالوة واحلٙمؿ ُمٕم٤ًم، أي: ذم اًمٕمنم  اًمروٕم٤مت، أُم٤م ُ ْ٘مَرُأ ُِم

 ذم اخلٛمس ومٝمل ُمـ اًمٜمقع اًم ٤ما وؾمٜمٌٞمٜمف إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ومٞمف. 

 ٟمًخ اًمتالوة دون احلٙمؿ:   (2

يمَ ذم اخلٛمس اًمروٕم٤مت وم٘مد ٟمْل٧ًم شمالوهت٤م وسم٘مل طمٙمٛمٝمو٤م، أُمو٤م ُمٕمٜموك ىموقل 

َ َرؾُمووقُل اهلل صووغم اهلل قمٚمٞمووف وآًمووف وصووحٌف  اًمًووٞمدة قم٤م ِموو٦م ريض اهلل قمٜمٝموو٤م:))وَمُتُقذمِّ

َـّ ومِ وؾمٚمؿ  ـْ اًْمُ٘مْرآِن((.. وم٘مد سمٞمٜمف اإلُم٤مم اًمٜمقوي ذم رشح ُمًوٚمؿ طمٞمو٨م  َوُه ََ ُ ْ٘مَرُأ ُِم ٞم

َ  َرؾُمقل  اهللِ َؿ  ىم٤مل: ))َوىَمْقهل٤َم : )وَمُتُقذمِّ ََ  َصغمَّ اهلل قَمَٚمْٞمِف َوآًمِِف َوَصْحٌِِف َوؾَموٚمَّ َـّ  ومِوٞم َوُهو

ـْ )َ ْ٘مَرأ(، َوَُمْٕمٜم٤َمُه  ُ ْ٘مَرأ( خ َأنَّ اًم ُهَق سمَِْمؿِّ اًْمَٞم٤مء ُِم ًْ ر ٜمَّ  إِْٟمَزاًُمُف   سمَِْلْٛمس َرَوَٕم٤مٍت شَم٠َمظمَّ
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ضِمًدا طَمَتك َأْٟمُف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾموٚمؿ شُموقذِم َوسَمْٕموض اًمٜمَّو٤مس َ ْ٘موَرأ َ ْوس 

َٕمٚمَٝم٤م ىُمْرآ خ َرَوَٕم٤مت َوجَيْ ًْ ََّ سَمَٚمَٖمُٝمْؿ اًمٜمَّ خ ًمُِ٘مْرِب قَمْٝمده، وَمَٚم ًْ ٌُْٚمٖمُف اًمٜمَّ ا ًمَِٙمْقٟمِِف مَلْ َ  ًٟم٤م َُمْتُٚمقا

َٓ ُ ْتغَم(( اهو. ـْ َذًمَِؽ َوَأمْجَُٕمقا قَمغَم َأنَّ َهَذا     سَمْٕمد َذًمَِؽ َرضَمُٕمقا قَم

ٔا ؾارمجُ وُمـ أُم ٚم٦م ٟمًخ اًمتالوة دون احلٙمؿ: ) َٕ ُْٔخ وافّنَٔخُة إذا َز ا افّضَتَة افّن قمُهَ

ـْ اهلل َواهلل َظِِددٌٔؿ َحُِددٔؿٌ  ًٓ ِمدد ددا َُ (، ومٝمووذه يم٤مٟموو٧م آ وو٦م شمووتغم ذم يمتوو٤مب اهلل شمٕموو٤ممم، صمووؿ َٕ

 ٟمًْل٧م اًمتالوة وسم٘مل احلٙمؿ. 

 ٟمًخ احلٙمؿ دون اًمتالوة:   (3

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   چ يمووووَ ذم ىمقًمووووف شمٕموووو٤ممم 

، وم٘مد سم٘مٞمو٧م شمالوهتو٤م {٦٧١}انبقزة   چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ  قًموووف شمٕمووو٤ممموٟمًوووخ طمٙمٛمٝمووو٤م سم٘م

 .{٦١٧}انبقزة   چپ   پ  پ    ڀ

 ُمـ أٟمقاع اًمٜمًخ: ٟمًخ اًمًٜم٦م سم٤مًمًٜم٦م:  افثاِن

ُّضدقِر َؾُزوُروَهدايمَ ذم طمد ٨م:)) َُ ـْ ِزَيداَرِة اْف ْؿ َظد ُُ ْٔدُت ُْْت َنَ ـُ ُمًوٚمؿ  أظمرضموف(( إِِنِّ 

قموـ ز ورة  هنوك ذم سمدا و٦م اإلؾموالمصوغم اهلل قمٚمٞموف وآًموف وصوحٌف وؾموٚمؿ  ، وم٢مٟمفوأخد

 اًم٘مٌقر، صمؿ ٟمًخ اًمٜمٝمل سم٤مُٕمر.

 : ٟمًخ اًمًٜم٦م سم٤مًمٙمت٤مب:افثافث

                                                 

 (11/183رشح ُمًٚمؿ ًمٚمٜمقوي ) (1)
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يمَ ذم اؾمت٘م٤ٌمل سمٞم٧م اعم٘مدس اًم ٤مسم٧م سم٤مًمًٜم٦م، وم٢مٟمف ٟمًخ سم٤مؾمت٘م٤ٌمل اًمٙمٕم٦ٌم اًم ٤مسمو٧م 

 .{٣٧٧}انبقزة   چھ    ہ  ہ  ہ  ھچ سم٘مقًمف شمٕم٤ممم 

 : ٟمًخ اًمٙمت٤مب سم٤مًمًٜم٦م:افرابع

ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  چ يمووووَ ذم ىمقًمووووف شمٕموووو٤ممم 

، وم٢مٟمف ٟمًخ {٣٢١}انبقوزة    چې  ې     ى  ىائ  ائ  ەئ  ەئ  

َٔة فَِقاِرٍث سمحد ٨م:))  أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف قمـ أٟمس. ((َٓ َوِص

 ىم٤مل ص٤مطم٥م اجلقهرة:

 وظُمصَّ ظموػم اخلٚموؼ أن ىمود متّوَ

 

 

وووووَ سموووووف ٜمووووو٤م وقمٛمَّ  اجلٛمٞموووووع رسم(

 رقمف ٓ ُ ٜمًوووووُخ وسمٕم توووووف ومِمووووو 

 

 سمٖموووػمه طمتوووك اًمزُمووو٤مُن ُ ٜمًوووُخ 

 رع هموووػمه وىموووعْ ووٟمًوووْلف ًمِمووو 

 

ًَ أذلَّ اهلل ُمووووـ ًمووووف ُمٜمووووعْ   طمووووت

 وٟمًووخ سمٕمووض رشقمووف سموو٤مًمٌٕمضِ  

 

 أضمووْز وُموو٤م ذم ذا ًمووف ُمووـ همووضِّ 

  :عبّٛ قد تجار 

 وهل: ،ىمد   ػم أقمداء اإلؾمالم ؿمٌٝم٦م

ًَ وهق اًمذ ي  ٕمٚمؿ سمٙمؾ يشء، سمٛمٕمٜمك هؾ  ٜموزل اهلل احلٙموؿ يمٞمػ  ٜمًخ اهلل طمٙم

ًمٚمتارسم٦م صمؿ  تٌلم ًمف قمدم صالطمٞم٦م احلٙمؿ ومٞمٖمػمه، وم٢من يم٤من ذًموؽ ومٙمٞموػ  ٙموقن اهلل 

 قم٤معم٤ًم سمٙمؾ يشء؟
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 :اجلقاب

ًَ  أن إُمر ًمٞمس يمذًمؽ، وًمٞم٧ًم اًم٘مْمٞم٦م ىمْمٞم٦م دمرسم٦م، إٟمَ  ٜموزل اهلل شمٕمو٤ممم طمٙمو

  تٜم٤مؾم٥م ُمع وىم٧م وزُمـ ُمٕملم، أو ًم٥ًٌم ُمٕملم، صمؿ سمٕمد اٟم٘مْم٤مء هذا 

اًمقىم٧م أو اًم٥ًٌم..  ٖمػّم اهلل احلٙمؿ سمَ  تٜم٤مؾمو٥م ُموع هوذا اًمتٖمٞموػم يموَ ذيمرٟمو٤م ذم 

ٟمًخ اًمنما ع سمٕمْمٝم٤م سمٌٕمض طمٞم٨م أن يمؾ رش ٕم٦م شمٜم٤مؾم٥م زُمٜمو٤ًم ُمٕمٞمٜمو٤ًم وهلو٤م أؾمو٤ٌمب 

 شمتٜم٤مؾم٥م ُمع اًمزُمـ أظمر، ومتٜمًخ سمَ  تٜم٤مؾم٥م ُمٕمف، وُمـ أُم ٚم٦م ُم٤م ذيمرٟمو٤م ُمٕمٞمٜم٦م، وٓ

أن ذم سمدا وو٦م رش ٕموو٦م ؾمووٞمدٟم٤م آدم ضمووقاز زواج اًمرضمووؾ سم٠مظمتووف: ٕٟمووف ٓ  قضموود ظمٚمووؼ 

يم ػمون قمغم فمٝمر إرض ومٝمذا ؾم٥ٌم جلقاز ذًمؽ طمتك حيّمؾ اًمتٙم٤مصمر، ومٚمَ طمّموؾ 

: ٕن اًمًو٥ٌم ىمود ووضمدت سمٜم٧م اًمٕمؿ همػم اهلل احلٙمؿ وطمّرم قمٚمٞمف اًمزواج ُموـ أظمتوف

 اٟمتٗمك واؾمتٖمٜمل قمـ إظم٧م سمٌٜم٧م اًمٕمؿ.

 :ْٗتٍب 

جيوو٥م قمووغم اعمٙمٚمووػ رشقموو٤ًم: سمووؾ وقمووغم أسموو٤مء وإُمٝموو٤مت أن  ٕمٚمٛمووقا أوٓدهووؿ 

وًمد سمٛمٙم٦م اعمنموم٦م ىمٌٞموؾ اًمٗماور  وقم صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ  اًمّمٖم٤مر أٟمف

لم  قُمو٤ًم ُموـ آصمٜملم اًم ٤ما قمنم ُمـ رسمٞمع إول قمغم أصح إىمقال، سمٕمد ُميض  ًو

 إهالك اهلل شمٕم٤ممم جلٞمش أسمره٦م إرشم قمٜمدُم٤م أراد هتد ؿ اًمٙمٕم٦ٌم اعمنموم٦م.

سمٕمو٨م سمٛمٙمو٦م اعمٙمرُمو٦م، وقمٛموره إذ ذاك صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصوحٌف وؾموٚمؿ  أٟمفو

أرسمٕمقن ؾمٜم٦م، وه٤مضمر إمم اعمد ٜم٦م اعمٜمقرة سمٕمد صمالصم٦م قمنمة ؾمٜم٦م ُموـ اًمٌٕم و٦م، وقمٛموره إذ 

 ذاك   إذ اعمٜمقرة، وقمٛمره  هب٤م أي: سم٤معمد ٜم٦م  )وُم٤مت ودومـ ؾمٜم٦م،  ذاك صمالث و ًقن 
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 ، وهذه روا ٦م اإلُم٤مم أخد ذم ُمًٜمده قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًموؽ الراجح ؾمتقن ؾمٜم٦م قمغم

َ َرؾُمقُل اهللِ ـُ ؾِمتِّلَم ؾَمٜم٦ًَم وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ صغم اهلل قمٚمٞمف  طمٞم٨م ىم٤مل:) شُمُقذمِّ َوُهَق اسْم

ٌَّو٤مٍس  ـَ قَم وَن ؿَمْٕمَرًة سَمْٞمَْم٤مَء(، وذم روا ٦م ًمإلُم٤مم أخد قمـ سْم ًَمْٞمَس ذِم َرْأؾِمِف َوحِلَْٞمتِِف قِمنْمُ

َ َرؾُمقُل اهللِ ـُ صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾموٚمؿ  ريض اهلل قمٜمٝمَ ىم٤مل:)شُمُقذمِّ َوُهوَق اسْمو

ىمد وردت روا ٤مت أظمرى قمـ اسمـ قم٤ٌمس يموَ ؾموٜمذيمره٤م ىمر ٌو٤م إن َ ٍْس َوؾِمتِّلَم(، و

ـِ َُم٤مًمِووٍؽ  ـْ َأَٟمووِس سْموو  ؿموو٤مء اهلل شمٕموو٤ممم خم٤مًمٗموو٦م هلووذه اًمروا وو٦م، وذم روا وو٦م ُمًووٚمؿ قَموو

ـُ صَماَلٍث َوؾِمتِّلَم(، صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ  ىَم٤مَل:)ىُمٌَِض َرؾُمقُل اهللِ ِ َوُهَق اسْم

سملم اًموروا تلم سم٘مقًمف:))وهوذا ٓ  ٜمو٤مرم ُمو٤م شم٘مودم  وىمد مجع احل٤مومظ اسمـ يم ػم ذم ؾمػمشمف

قمـ أٟمس: ٓن اًمٕمرب يم ػما ُم٤م َذف اًمٙمن(( اهو.

واًمروا ٦م اعمِمٝمقرة أٟمف اسمـ صمالث وؾمتلم ؾمٜم٦م يموَ هوق ُمٕموروف ذم يمتو٥م اًمًوػم 

ِلَّ  ـْ قَم٤مِ َِم٦َم َريِضَ اهلل قَمٜمَْٝم٤م:)َأنَّ اًمٜمٌَّ صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ  واعمٖم٤مزي، ومَٕم

 َ ـُ صَماَلٍث شُمُقذمِّ  َوؾِمتِّلَم( أظمرضمف اًمٌْل٤مري وُمًٚمؿ. َوُهَق اسْم

ََ ىَم٤مَل:)سُمِٕمو٨َم َرؾُموقُل اهلل ٌَّو٤مٍس َريِضَ اهلل قَموٜمُْٝم  قَم
ـِ ـْ اسْمو صوغم اهلل قمٚمٞموف وآًموف  وقَم

وَة ؾَموٜم٦ًَم ُ وقطَمك إًَِمْٞموِف صُموؿَّ ُأُِموَر وصحٌف وؾمٚمؿ  ٦َم صَمواَلَث قَمنْمَ َْرسَمِٕملَم ؾَمٜم٦ًَم وَمَٛمُٙم٨َم سمَِٛمٙمَّ
ِٕ

ـُ صَموواَلٍث سمِوو٤مهلِْ  وو ؾِمووٜملَِم َوَُموو٤مَت َوُهووَق اسْموو َوؾِمووتِّلَم( أظمرضمووف اًمٌْلوو٤مري ْاَرِة وَمَٝموو٤مضَمَر قَمنْمَ

وُمًٚمؿ
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  ْصمٜ اهلل عمْٗ ٔآلْ ٔصحبْ ٔصمي الضحٗح يف تارٖذ ٔفات: 
ذم ؿمٝمر رسمٞمع إول، وذم  قم صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ  وم٤مشمفويم٤مٟم٧م و

٤ٌَّمٍس ريض اهلل قمٜمٝمَ ىَم٤مَل:) ـِ قَم ـِ اسْم  ُوفَِد افَّْضِلُّ آصمٜملم ُمٜمف سم٤مشمٗم٤مق أهؾ اًمٕمٚمؿ، ومَٕم

َ َيْقَم صذ اهلل ظِٔف وآفف وصحّضف وشِؿ   َوُتُقِفِّ
ْثَْْغِ ِٓ ْثَْْغِ َواْشُتّْْضَِئ َيْقَم ا ِٓ َيْقَم ا

ْثَْْغِ  ِٓ ْثَْْغِ َوَؿِدَم اْدَِديََْة َيْقَم ا ِٓ َة إَِػ ادَِْديَِْة َيْقَم ا َُ ـْ َم اِجًرا ِم َٓ ْثَْْغِ َوَخَرَج ُم
ِٓ  َوَرَؾَع ا

َْشَقَد َيْقَم  ْٕ َجَر ا ْثَْْغِ احْلَ ِٓ  ( أظمرضمف اإلُم٤مم أخد.ا

ـِ إِْن يمَ   ـْ ضَمِر ٍر ىَم٤مَل: ىَم٤مَل زِم طَمؼْمٌ سم٤ِمًْمَٞمَٛم ٌُُٙمْؿ َٟمٌِٞماو٤م وَمَ٘موْد َُمو٤مَت اًْمَٞموْقَم، وقَم ٤مَن َصو٤مطِم

صْمٜملَْمِ  ِٓ َت َ ْقَم ا ََ  .أظمرضمف اإلُم٤مم أخد. صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ ىَم٤مَل ضَمِر ٌر: وَم

ِول(  َ اًمٜمٌَّ ـْ  قَم٤مِ َِم٦َم ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىَم٤مًَم٧ْم: )شُمُقذمِّ صوغم اهلل قمٚمٞموف وآًموف وصوحٌف  وقَم

صْمٜملَْمِ وَ وؾمٚمؿ  ِٓ ـَ َ ْقَم ا
( أظمرضمف اإلُم٤مم أخد.ُدومِ

ِ
َْرسمَِٕم٤مء ْٕ  ًَمْٞمَٚم٦َم ا

٤َم ىَم٤مًَم٧ْم:)إِنَّ َأسَم٤م سَمْٙمٍر ىَم٤مَل هَل٤َم َ ٤م سُمٜمَٞمَّو٦ُم َأي( َ وْقٍم  ـْ قَم٤مِ َِم٦َم ريض اهلل قمٜمٝم٤م أ ْم٤ًم َأهنَّ وقَم

َ َرؾُمقُل اهللِ ( أظمرضموف قمٚمٞموف وآًموف وصوحٌف وؾموٚمؿ صوغم اهلل  شُمُقذمِّ صْمٜمَولْمِ ِٓ ىُمْٚمو٧ُم َ وْقَم ا

 ٤مري وأخد.اًمٌْل

صغم اهلل قمٚمٞمف وآًموف وصوحٌف وؾموٚمؿ  إٓ أن اسمـ ىمتٞم٦ٌم ذيمر ذم اعمٕم٤مرف أن ووم٤مشمف 

يم٤مٟم٧م  قم إرسمٕم٤مء، وىم٤مل أيم ر أهؾ اًمٕمٚمؿ أن ووم٤مشمف يم٤مٟم٧م ذم اًم ٤ما قمنم ُموـ ؿموٝمر 

صغم اهلل قمٚمٞمف وآًموف وصوحٌف  : أٟمف ٓ  ٛمٙمـ أن شمٙمقن ووم٤مشمفوافهحٔحرسمٞمع إول، 

قمٚمٞمف وذم اًم ٤ما قمنم ُمـ رسمٞمع: إلمج٤مع اعمًٚمٛملم قمغم أن ذم  قم آصمٜملم اعمتٗمؼ وؾمٚمؿ 

 وىمٗم٦م قمروم٦م ذم طما٦م اًمقداع يم٤مٟم٧م  قم اجلٛمٕم٦م، وهق اًمت٤مؾمع ُمـ ذي احلا٦م ُمـ همػم 
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ـِ ؿِمَٝم٤مٍب ىَم٤مَل  ـْ ـَم٤مِرِق سْم ـْ اًْمَٞمُٝموقِد إمَِم قُمَٛموَر ظمالف، ومَٕم وَمَ٘مو٤مَل: َ و٤م  : ضَم٤مَء َرضُموٌؾ ُِمو

ْذَٟم٤م  َ ختَّ َٓ ُٙمْؿ شَمْ٘مَرُءوَن آَ ٦ًم ذِم يِمَت٤مسمُِٙمْؿ ًَمْق قَمَٚمْٞمٜم٤َم َُمْٕمنَمَ اًْمَٞمُٝمقِد َٟمَزًَم٧ْم  َذًمَِؽ َأُِمػَم اعْم١ُْمُِمٜملَِم إِٟمَّ

: اًْمَٞمْقَم قِمٞمًدا، ىَم٤مَل: َوَأي( آَ ٦ٍم ِهَل، ىَم٤مَل: ىَمْقًُمُف قَمزَّ  چ  چ  چ  ڇ  چ                  َوضَمؾَّ

قَْمَٚموُؿ اًْمَٞموْقَم ، ىَمو٤مَل، وَمَ٘مو٤مَل قُمَٛموُر {١}انًائ ة   چڇ   ڇ  ڇ   َٕ ٜمِول  :)َواهللَِّ إِٟمَّ

تِول َٟمَزًَمو٧ْم  ومِٞمَٝمو٤م   و٤مقَم٦َم  اًمَّ ًَّ َؿ َواًم ِذي َٟمَزًَم٧ْم ومِٞمِف قَمغَم َرؾُمقِل اهللِ َصغمَّ اهلُل قَمَٚمْٞموِف  َوؾَموٚمَّ اًمَّ

َؿ قَمِِمووٞم٦ََّم قَمَروَموو٦َم ذِم َ ووْقِم قَمووغَم رَ  اجْلُُٛمَٕموو٦ِم( أظمرضمووف ؾُمووقِل  اهللِ َصووغمَّ اهلُل قَمَٚمْٞمووِف  َوؾَمووٚمَّ

 اًمٌْل٤مري، وُمًٚمؿ، و أخد، وهمػمهؿ.

 ٙمقن سمذًمؽ دظمقل ؿمٝمر ذي احلا٦م سمٞمقم اخلٛمٞمس، ومٞمٙموقن اعمحوّرم إُمو٤م  وقم و 

 ر اجلٛمٕموو٦م قمووغم شم٘موود ر ظمووروج اًمِمووٝمر شمًووٕم٤ًم وقمنموو ـ  قُموو٤ًم، أو اًمًوو٧ٌم قمووغم شم٘موود

ظمروضمف صمالصملم  قُم٤ًم، وم٢من يم٤من اعمحرم سم٤مجلٛمٕم٦م.. ومٞمٙموقن صوٗمٌر سم٤مًمًو٧ٌم، وإن يمو٤من 

اعمحرم سم٤مًم٧ًٌم.. ومٞمٙمقن صوٗمٌر سم٤مٕطمود، ومو٢من يمو٤من صوٗمر سم٤مًمًو٧ٌم.. ومٞمٙموقن رسمٞموع 

إول سم٤مٕطمد، وإن يم٤من صٗمر سم٤مٕطمد ومٞمٙمقن رسمٞموع إول سمو٤مٓصمٜملم، ويموٞمٗمَ دارت 

ُمـ رسمٞمع إول  وقم آصمٜمولم سمقضموف احل٤مل قمغم هذا احل٤ًمب.. ومٚمؿ  ٙمـ اًم ٤ما قمنم 

ُمووـ اًمقضمووقه، وٓ إرسمٕموو٤مء أ ْموو٤ًم، ًمٙمووـ  ٛمٙمووـ أن  ٙمووقن ذم اًم وو٤ما ُمووـ اًمِمووٝمر أو 

اًم ٤مًم٨م قمنم أو اًمراسمع قمنم أو اخل٤مُمس قمنم، وهلذا ٟماد اخلالف ذم ذًمؽ سملم أهؾ 

ّي قمـ اسمـ اًْمَٙمْٚمٌِّل َوَأيِب خِمْٜمٍَػ َأّٟمُف شُموُقذّمَ ذِم ا
ـْ َرسمِٞموٍع اًمٕمٚمؿ، طمٞم٨م ذيمر اًمّٓمؼَمِ ًمّ و٤مِا ُِمو

َّوِل، وهذا ٓ  ٌٕمد إن يم٤مٟم٧م اًم الصم٦م إؿمٝمر اًمتل ىمٌٚمٝم٤م يمٚمٝم٤م ُمـ شمًٕم٦م وقمنم ـ،  ْٕ ا

ـْ َرسمِٞمٍع صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ  وىم٤مل اخْلََقاِرْزُِمّل َأّٟمُف شُمُقذّمَ   ذِم َأّوِل َ ْقٍم ُِم
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َّوِل، ْٕ وإىمرب  إمم  اًمّمقاب هق أٟمف صغم  اهلل قمٚمٞمف  وؾمٚمؿ  شمقذم   قم  آصمٜمولم  ا

ذم اخل٤مُمس قمنم ُمـ رسمٞمع إول يمَ ذيمره سمٕمض ؿمٞمقظمٜم٤م، و ١م د ذًموؽ ُمو٤م أظمرضموف 

ف صووغم اهلل قمٚمٞمووف وآًموو -أسمووق ٟمٕمووٞمؿ قمووـ احلوو٤مرث سمووـ ظمزُموو٦م ىموو٤مل : ىموودم رؾمووقل اهلل  

اعمد ٜم٦م  قم آصمٜملم ٕرسمع قمنمة ُمـ رسمٞمع إول، ويم٤من  وقم سمودر   -وصحٌف وؾمٚمؿ 

  قم آصمٜملم ُمـ رُمْم٤من ، وشمقرم  قم آصمٜملم خلٛمس قمنمة ُمـ رسمٞمع إول.

 :ٛاخلالص 

صوغم اهلل قمٚمٞموف وآًموف وصوحٌف وؾموٚمؿ  أن أهؾ اًمٕمٚمؿ أشمٗم٘مقا قموغم أن رؾموقل اهلل

ٞمؾ أن  ّم٤مدف  قم آصمٜملم اًم ٤ما قمنم ُمـ شمقذم  قم آصمٜملم، وهذا جيٕمؾ ُمـ اعمًتح

رسمٞمع إول اًمذي ذه٥م إًمٞمف أيم ر أهؾ اًمٕمٚمؿ: ٕهنؿ اشمٗم٘مقا قموغم أن اًمقىموقف سمٕمرومو٦م 

ذم طما٦م اًمقداع وىمع سمٞمقم اجلٛمٕم٦م وهق  قم اًمت٤مؾمع، وقمغم مجٞموع اًمت٘مو٤مد ر ذم ظموروج 

 إؿمٝمر )ذي احلا٦م واعمحرم وصٗمر( ًمـ  ٙمقن  قم آصمٜملم هق  قم اًم ٤ما قمنم ُموـ

رسمٞمع: سمؾ ؾمٞمٙمقن إُم٤م اًمٞمقم اًم ٤ما ُمٜمف، أو اًم ٤مًم٨م قمنمو أو اًمراسموع قمنمو أو اخلو٤مُمس 

 قمنم، وإىمرب هق اخل٤مُمس قمنم، يمَ ورد ذم طمد ٨م أيب ٟمٕمٞمؿ، واهلل أقمٚمؿ.

ًمٞمٚم٦م إرسمٕم٤مء، يمَ شم٘مدم ذم صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ  ودومـ رؾمقل اهلل 

ـْ  قَم٤مِ َِم٦َم  ريض  اهلل  قمٜمٝم٤م  َ  افَّْضِلُّ أهن٤م  ىَم٤مًَم٧ْم: ) احلد ٨م  قَم صدذ اهلل ظِٔدف وآفدف  ُتُقِفِّ

دافِ وصحّضف وشِؿ  ًَ َْربِ ْٕ َة ا َِ ْٔ ـَ َف
ْثَْْغِ َوُدؾِ ِٓ  ، وىمٞموؾ: أٟموفأظمرضموف اإلُمو٤مم أخود( َيْقَم ا

 دومـ  قم إرسمٕم٤مء، وىمٞمؾ:  قم اًم الصم٤مء.صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ 

                                                 

 (4/441اًمروض إٟمػ ًمإلُم٤مم اًمِمٞمخ قمٌد اًمرخـ اًمًٝمٞمكم )ـمٌٕم٦م دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م( )اٟمٔمر:  (1)
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 ُُ ْمِعوَّاُت: ِهَي األُُمْوُر الَّتِي ََل َيْسَتِقلُّ الَعْقُل بَِمْعِرَفتَِها, َبْل ََل ُتْعرَر السَّ

رِة  َوَجِرُ  ََلرَك ُِّرلك ُمَكلَّر    ِديَّ نَِّة امُلَحمَّ ْمِع ِمَن الكَِتاِب الَعِزْيِز َأِو السُّ إَِلَّ بِالسَّ

ْمِعوَّا  ِت اإِلْيَمراُن بِالسَّ

اًمنمح 

 

 القضي الجالح الضىعٗات

وهل إُمقر اًمٖم٤م ٌو٦م قموـ اًمٕمٞمو٤من، واًمتول ٓ  ًوت٘مؾ اًمٕم٘موؾ هبو٤م، أي: إن مل  ورد 

ٞم٦م سمقاؾمٓم٦م اًمًٛمع، اًم ٤مسمت٦م سم٢مظم٤ٌمر اهلل  اًمنمع هب٤م.. عم٤م متٙمـ اًمٕم٘مؾ ُمـ ُمٕمرومتٝم٤م،  اعمتٚم٘مِّ

آن اًمٙمور ؿ ًوتدل قمٚمٞمٝمو٤م سمو٤مًم٘مرذيمر ذم هوذا اًم٘مًوؿ  ُ وم٤مًمٕم٘م٤م د اًمتل شموشمٕم٤ممم ًمرؾمقًمف، 

 –وهوق اًم٘مورآن واحلود ٨م اعمتوقاشمر  –واًمًٜم٦َّم اعمٓمّٝمرة، ومَ يم٤من ُمٜمٝمو٤م ىمٓمٕمول اًم ٌوقت 

.. وم٤مإل َن سمف واضم٥م، وشمٙمذ ٌف يمٗمر، اً ىمٓمٕمل اًمدًٓم٦م، أي: ٓ حيتٛمؾ إٓ ُمٕمٜمك واطمد

وُم٤م يم٤من ُمٜمٝم٤م همػم ىمٓمٕمل، أي: إُمو٤م ىمٓمٕمول اًم ٌوقت هموػم ىمٓمٕمول اًمدًٓمو٦م، أو ىمٓمٕمول 

. ومو٤مإل َن سموف واضمو٥م، وشمٙمذ ٌوف ومًوقق إن مل  ٙموـ اًمدًٓم٦م وًمٞمس ىمٓمٕمول اًم ٌوقت.

 اًمتٙمذ ٥م سم٥ًٌم شم٠مو ؾ فم٤مهر آطمتَل، وإٓ ومال  ٗمًؼ.

 

 

            

                                                 

 (.133اعمْلتٍم اعمٗمٞمد )اٟمٔمر:  (1)
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ًَ الشَِّنِعَّاِت ٌُ ِبِه ِم  َما َيِحُب اِعِتقَّاُدُه َواإِلِيَنا
 

 َٕ َٔاِت: َأْن 
ًِ
ّْ ـَ افَِض داُن بِِف ِم َّ اُدُه َواِْلْي ََ

داَف اهللِ ُِمَا ََيُِب اْظتِ ََ ََٖن فِ ـَ بِد ِم ْٗ ُٕ َد َو
َِ َت ًْ

. َد اَدْقِت َحؼَل ًْ اَػ َب ًَ  َت

اًمنمح 

 مما جيب اعتقادٓ ٔاإلمياُ بْ وَ الضىعٗات: 

اهلل شمٕم٤ممم وٟمٗمٕمٜم٤م سمف سمذيمر  رشع اعمّمٜمػ رخف ؿ سمٕمد شمٕمر ػ اًمًٛمٕمٞم٤مت..صم

 ، وهل:مم٤م جي٥م قمغم اعمٙمٚمػ رشقم٤ًم آ َن سمف ُمـ هذه اًمًٛمٕمٞم٤مت سمٕمضٍ 

 لقاء اهلل تعاىل بعد املٕت: 

واعمقت هق: ُمٗم٤مرىم٦م اًمروح اجلًد، ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٖمزازم قمـ اعمقت ذم يمت٤مسمف 

: أن ًمٚمٜم٤مس ذم طم٘مٞم٘م٦م اعمقت فمٜمقٟم٤م يم٤مذسم٦م ىمد أظمٓم٠موا اظِؿ)))إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمد ـ(: 

ومٞمٝم٤م، ومٔمـ سمٕمْمٝمؿ أن اعمقت هق اًمٕمدم، وأٟمف ٓ طمنم وٓ ٟمنم، وٓ قم٤مىم٦ٌم ًمٚمْلػم 

ت اإلٟم٤ًمن يمٛمقت احلٞمقاٟم٤مت وضمٗم٤مف اًمٜم٤ٌمت، وهذا رأى واًمنم، وأن ُمق

 اعمالطمدة ويمؾِّ ُمـ ٓ  ١مُمـ سم٤مهلل واًمٞمقم أظمر.

وفمـ ىمقم أٟمف  ٜمٕمدم سم٤معمقت، وٓ  ت٠ممل سمٕم٘م٤مب، وٓ  تٜمٕمؿ سم قاب ُم٤م دام ذم اًم٘مؼم  

 إمم أن  ٕم٤مد ذم وىم٧م احلنم.

عمٕم٤مىم٥م هل وىم٤مل آظمرون: إن اًمروح سم٤مىمٞم٦م ٓ شمٜمٕمدم سم٤معمقت، وإٟمَ اعم ٤مب وا 

 إرواح دون إضم٤ًمد، وإن إضم٤ًمد ٓ شمٌٕم٨م وٓ َنم أصال.

ويمؾ هذه اًمٔمٜمقن وم٤مؾمدة وُم٤م ٚم٦م قمـ احلؼ، سمؾ اًمذي شمِمٝمد ًمف ـمرق آقمت٤ٌمر 

ُ طم٤مل وم٘مط، وأن اًمروح سم٤مىمٞم٦م سمٕمد  وشمٜمٓمؼ سمف أ ٤مت وإظم٤ٌمر أن اعمقت ُمٕمٜم٤مه: شمٖمػم(

ٛمَ  ٤م ُُمٜمَٕمَّ سَم٦ًم وإُِمَّ  ٦ًم.ُمٗم٤مرىم٦م اجلًد إُم٤م ُُمَٕمذَّ
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وُمٕمٜمك ُمٗم٤مرىمتٝم٤م ًمٚماًد: اٟم٘مٓم٤مع شمٍمومٝم٤م قمـ اجلًد سمْلروج اجلًد قمـ 

ـم٤مقمتٝم٤م: وم٢من إقمْم٤مء آٓت ًمٚمروح شمًتٕمٛمٚمٝم٤م، طمتك أهن٤م ًمتٌٓمش سم٤مًمٞمد وشمًٛمع 

ٞم٘م٦م إؿمٞم٤مء سم٤مًم٘مٚم٥م، واًم٘مٚم٥م هٝمٜم٤م قم٤ٌمرة قمـ سم٤مٕذن وشمٌٍم سم٤مًمٕملم، وشمٕمٚمؿ طم٘م

اًمروح، وم٤مًمروح شمٕمٚمؿ إؿمٞم٤مء سمٜمٗمًٝم٤م ُمـ همػم آًم٦م، وًمذًمؽ ىمد  ت٠ممل سمٜمٗمًف سم٠مٟمقاع 

احلزن واًمٖمؿ واًمٙمٛمد، و تٜمٕمؿ سم٠مٟمقاع اًمٗمرح واًمنور، ويمؾ ذًمؽ ٓ  تٕمٚمؼ 

سم٤مٕقمْم٤مء، ومٙمؾ ُم٤م هق وصػ ًمٚمروح سمٜمٗمًٝم٤م ومٞمٌ٘مك ُمٕمٝم٤م سمٕمد ُمٗم٤مرىم٦م اجلًد، وُم٤م 

٤م سمقاؾمٓم٦م إقمْم٤مء ومٞمتٕمٓمؾ سمٛمقت اجلًد إمم أن شمٕم٤مد اًمروح إمم اجلًد، وٓ هق هل

 ٌٕمد أن شمٕم٤مد اًمروح إمم اجلًد ذم اًم٘مؼم، وٓ  ٌٕمد أن شم١مظمر إمم  قم اًمٌٕم٨م، واهلل 

 أقمٚمؿ سمَ طمٙمؿ سمف قمغم يمؾ قمٌد ُمـ قم٤ٌمده.

وإٟمَ شمٕمٓم(ُؾ اجلًد سم٤معمقت  ْم٤مهل شمٕمٓمؾ أقمْم٤مء اًمزُمـ سمٗم٤ًمد ُمزاج  ٘مع ومٞمف،  

دة شم٘مع ذم إقمّم٤مب متٜمع ٟمٗمقذ اًمروح ومٞمٝم٤م، ومتٙمقن اًمروح اًمٕم٤معم٦م اًمٕم٤مىمٚم٦م وسمِم

اعمدريم٦م سم٤مىمٞم٦م ُمًتٕمٛمٚم٦م ًمٌٕمض إقمْم٤مء، وىمد اؾمتٕمَم قمٚمٞمٝم٤م سمٕمْمٝم٤م، واعمقت 

قم٤ٌمرة قمـ اؾمتٕمّم٤مء إقمْم٤مء يمٚمٝم٤م، ويمؾ إقمْم٤مء آٓت، واًمروح هل اعمًتٕمٛمٚم٦م 

قَم وأٓم واًمٖمٛمقم، هل٤م. وأقمٜمل سم٤مًمروح: اعمٕمٜمك اًمذي  درُك ُمـ اإلٟم٤ًمن اًمٕمٚم

وًمذات إومراح، وُمٝمَ سمٓمؾ شمٍمومٝم٤م ذم إقمْم٤مء.. مل شمٌٓمؾ ُمٜمٝم٤م اًمٕمٚمقم 

واإلدرايم٤مت، وٓ سمٓمؾ ُمٜمٝم٤م إومراح واًمٖمٛمقم، وٓ سمٓمؾ ُمٜمٝم٤م ىمٌقهل٤م ًممٓم 

 واًمٚمذات.

واإلٟم٤ًمن سم٤محل٘مٞم٘م٦م هق اعمٕمٜمك اعمدرك ًمٚمٕمٚمقم وًممٓم واًمٚمذات، وذًمؽ ٓ  

  ٛمقُت، أي: ٓ  ٜمٕمدم.
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وُمٕمٜمك اعمقت: اٟم٘مٓم٤مع شمٍمومف قمـ اًمٌدن، وظمروج اًمٌدن قمـ أن  ٙمقن آًم٦ًم ًمف، 

يمَ أن ُمٕمٜمك اًمزُم٤مٟم٦م ظمروج اًمٞمد قمـ أن شمٙمقن آًم٦م ُمًتٕمٛمٚم٦م، وم٤معمقت زُم٤مٟم٦ٌم ُمٓمٚم٘م٦ٌم 

ُف وُروطُمُف، وهل سم٤مىمٞم٦م.ذم إقمْم٤مء يمٚمٝم٤م، وطم٘مٞم ًُ  ٘م٦م اإلٟم٤ًمن ٟمٗم

ُ طم٤مًمف ُمـ ضمٝمتلم:ًٕؿ   ، شمٖمػم(

٤مَٟمُف َوَ َدُه َوِرضْمَٚمُف َومَجِْٞمَع أقمْم٤م ف، إحدامها  ًَ
: أٟمف ؾَمَٚم٥َم ُِمٜمُْف قَمْٞمٜمَُف وأذَٟمُف وًمِ

وؾمٚم٥م ُمٜمف أهٚمف ووًمده وأىم٤مرسمف وؾم٤م ر ُمٕم٤مرومف، وؾمٚم٥م ُمٜمف ظمٞمٚمف ودواسمف وهمٚمَٟمف 

 يمف.ودوره وقم٘م٤مره وؾم٤م ر أُمال

وٓ ومرق سملم أن شُمًٚم٥َم هذه إؿمٞم٤مء ُمـ اإلٟم٤ًمن وسملم أن ُ ًٚم٥َم اإلٟم٤ًمُن ُمـ  

هذه إؿمٞم٤مء: وم٢من اعم١ممل هق اًمٗمراق، واًمٗمراق حيّمؾ شم٤مرة سم٠من ُ ٜمٝم٥َم ُم٤مُل اًمرضمِؾ، 

 وشم٤مرة سم٠من ُ ًٌك اًمرضمُؾ قمـ اعمٚمِؽ واعم٤مِل، وإمل واطمد ذم احل٤مًمتلم.

ـ أُمقاًمف سم٢مزقم٤مضمف إمم قم٤ممل آظمر ٓ  ٜم٤مؾم٥م وإٟمَ ُمٕمٜمك اعمقت: ؾمٚم٥ُم اإلٟم٤ًمِن قم 

هذا اًمٕم٤ممل: وم٢من يم٤من ًمف ذم اًمدٟمٞم٤م يشء  ٠مٟمس سمف و ًؽم ح إًمٞمف و ٕمتد( سمقضمقده.. 

ُه قمٚمٞمف سمٕمد اعمقت، و ّمٕم٥م ؿم٘م٤مؤه ذم ُمٗم٤مرىمتف، سمؾ  ٚمتٗم٧م ىمٚمٌف إمم  ُ َن( ََ ومٞمٕمُٔمؿ 

رح سمف، واطمٍد واطمٍد ُمـ ُم٤مًمف وضم٤مهف وقم٘م٤مره، طمتك إمم ىمٛمٞمص يم٤من  ٚمًٌف ُم ال و ٗم

وإن مل  ٙمـ  ٗمرح إٓ سمذيمر اهلل ومل  ٠مٟمس إٓ سمف.. قمُٔمؿ ٟمٕمٞمُٛمُف ومت٧م ؾمٕم٤مدشمف: إذا 

َ سمٞمٜمف وسملم حمٌقسمف، وىُمٓمَِٕم٧م قمٜمف اًمٕمقا ؼ واًمِمقاهمؾ: إذ مجٞمع أؾم٤ٌمب اًمدٟمٞم٤م  ظُمكمِّ

 ؿم٤مهمٚم٦ٌم قمـ ذيمر اهلل شمٕم٤ممم، ومٝمذا أطمد وضمٝمل اعمْل٤مًمٗم٦م سملم طم٤مِل اعمقت وطم٤مل احلٞم٤مة.
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: أٟمف  ٜمٙمِمػ ًمف سم٤معمقت ُم٤م مل  ٙمـ ُمٙمِمقوم٤م ًمف ذم احلٞم٤مة: يمَ ىمد  ٜمٙمِمػ وافثاِن

ًمٚمٛمتٞم٘مظ ُم٤ممل  ٙمـ ُمٙمِمقوم٤م ًمف ذم اًمٜمقم، واًمٜم٤مس ٟمٞم٤مم، وم٢مذا ُم٤مشمقا.. اٟمتٌٝمقا، وأول ُم٤م 

ُمـ طمًٜم٤مشمف وؾمٞمئ٤مشمف، وىمد يم٤من ذًمؽ ُمًٓمقرا ذم يمت٤مب  ٜمٙمِمػ ًمف ُم٤م  يه و ٜمٗمٕمف 

ُمٓمقي ذم ه ىمٚمٌف، ويم٤من  ِمٖمٚمف قمـ آـمالع قمٚمٞمف ؿمقاهمؾ اًمدٟمٞم٤م: وم٢مذا اٟم٘مٓمٕم٧م 

ًا  َ َن( ََ ُ قمٚمٞمٝم٤م  اًمِمقاهمؾ.. اٟمٙمِمػ ًمف مجٞمع أقمًَمف، ومال  ٜمٔمر إمم ؾمٞمئ٦م إٓ وَ َتَحنَّ

ے         چذًمؽ  ٘م٤مل ًمف  ُ ١ْمصمُِر أن خيقض همٛمرَة اًمٜم٤مر ًمٚمْلالص ُمـ شمٚمؽ احلنة، وقمٜمد

 .{٣٧}اإلسزا    چۓ  ۓ  ﮲  ﮳   

و ٜمٙمِمػ يمؾ ذًمؽ قمٜمد اٟم٘مٓم٤مع اًمٜمٗمس وىمٌؾ اًمدومـ، وشمِمتٕمؾ ومٞمف ٟمػمان  

اًمٗمراق: أقمٜمك: ومراق ُم٤م يم٤من  ٓمٛمئـ إًمٞمف ُمـ هذه اًمدٟمٞم٤م اًمٗم٤مٟمٞم٦م دون ُم٤م أراد ُمٜمٝم٤م 

ٌُٚمٖم٦م: وم٢مذا سمٚمغ اعم٘مّمد.. ٌُٚمٖم٦م: وم٢من ُمـ ـمٚم٥م اًمزاَد ًمٚم ومرح سمٛمٗم٤مرىمتف  ٕضمؾ اًمزاد واًم

سم٘مٞم٦م اًمزاد: إذ مل  ٙمـ  ر د اًمزاد ًمٕمٞمٜمف، وهذا طم٤مل ُمـ مل  ٠مظمذ ُمـ اًمدٟمٞم٤م إٓ سم٘مدر 

ُه  اًميورة، ويم٤من  قد أن شمٜم٘مٓمع رضورشمف، ًمٞمًتٖمٜمل قمٜمف: وم٘مد طمّمؾ ُم٤م يم٤من  قد(

 واؾمتٖمٜمك قمٜمف.

وهذه أٟمقاع ُمـ اًمٕمذاب وأٓم قمٔمٞمٛم٦م، هتاؿ قمٚمٞمف ىمٌؾ اًمدومـ، صمؿ قمٜمد  

ُد ُرْوطُمُف إمم اجلًد ًمٜمقع آظمر ُمـ اًمٕمذاب، وىمد  ٕمٗمك قمٜمف، و ٙمقن اًمدومـ ىمد شُمرَّ 

طم٤مل اعمتٜمٕمؿ سم٤مًمدٟمٞم٤م اعمٓمٛمئـ إًمٞمٝم٤م يمح٤مل ُمـ شمٜمٕمؿ قمٜمد همٞم٦ٌم ُمٚمؽ ُمـ اعمٚمقك ذم داره 

وُمٚمٙمف وطمر ٛمف اقمتَدا قمغم أن اعَمٚمَؽ  ت٤ًمهؾ ذم أُمره، أو قمغم أن اعَمٚمَؽ ًمٞمس  دري 

َٟم٧ْم ومٞمٝم٤م ُم٤م  تٕم٤مـم٤مه ُمـ ىمٌٞمح أومٕم٤مًمف، وم٠مظمذه اعمٚم  ُؽ سمٖمت٦م، وقمرض قمٚمٞمف ضمر دة ىمد ُدوِّ
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ًة، وظمٓمقة ظمٓمقة، واعمٚمؽ ىم٤مهر ُمتًٚمط، وهمٞمقر  ًة َذرَّ مجٞمع ومقاطمِمف وضمٜم٤م ٤مشمف َذرَّ

همػم  ُمٚمتٗم٧م  إمم  ُمـ   تِمٗمع  إًمٞمف  ذم  قمغم طَمَرُِمِف، وُمٜمت٘مؿ ُمـ اجلٜم٤مة قمغم ُمٚمٙمف،  و

اًمٕمّم٤مة  قمٚمٞمف، وم٤مٟمٔمر  إمم  هذا اعم٠مظمقذ، يمٞمػ  ٙمقن طم٤مًمف ىمٌؾ ٟمزول قمذاب اعمٚمؽ 

 سمف ُمـ اخلقف، واخلاٚم٦م واحلٞم٤مء، واًمتحن واًمٜمدم.

ومٝمذا طم٤مل اعمٞم٧م اًمٗم٤مضمر اعمٖمؽم سم٤مًمدٟمٞم٤م اعمٓمٛمئـ إًمٞمٝم٤م ىمٌؾ ٟمزول قمذاب اًم٘مؼم سمف،  

ُمٜمف: وم٢من اخلزَي وآومتْم٤مح وهتؽ اًمًؽم أقمٔمؿ ُمـ يمؾ سمؾ قمٜمد ُمقشمف ٟمٕمقذ سم٤مهلل 

 قمذاب حيؾ سم٤مجلًد ُمـ اًميب واًم٘مٓمع وهمػممه٤م.

ومٝمذه إؿم٤مرة إمم طم٤مل اعمٞم٧م قمٜمد اعمقت ؿم٤مهده٤م أوًمق اًمٌّم٤م ر سمٛمِم٤مهدة سم٤مـمٜم٦ٍم 

 أىمقى ُمـ ُمِم٤مهدة اًمٕملم، وؿمٝمد ًمذًمؽ ؿمقاهد اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م.

: إذ ٓ  ٕمرف اعمقت ُمـ ٓ  ْ :ٓ  ٛمٙمـ يمِمػ اًمٖمٓم٤مء قمـ يمٜمف طم٘مٞم٘م٦م اعمقتًٕؿ 

 ٕمرف احلٞم٤مة، وُمٕمروم٦م احلٞم٤مة سمٛمٕمروم٦م طم٘مٞم٘م٦م اًمروح ذم ٟمٗمًٝم٤م، وإدراك ُم٤مهٞم٦م ذاهت٤م، 

أن  تٙمٚمؿ ومٞمٝم٤م، وٓ أن صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ  ومل  ١مذن ًمرؾمقل اهلل

، ومٚمٞمس ٕطمد ُمـ قمٚمَء {٢٥}اإلسزا    چۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئچ  ز د قمغم أن  ٘مقل: 

ه اًمروح وإن اـمٚمع قمٚمٞمف، وإٟمَ اعم٠مذون ومٞمف ذيمر طم٤مل اًمروح اًمد ـ أن  ٙمِمػ قمـ 

 سمٕمد اعمقت(( اٟمتٝمك يمالم اإلُم٤مم اًمٖمزازم.

ومٞما٥م قمغم يمؾ ُمٙمٚمػ رشقم٤ًم أن  ١مُمـ سمٚم٘م٤مء اهلل شمٕم٤ممم، وم٘مد دًم٧م اًمٜمّمقص 

 يت  جث            مث    ىث   يث  حج    مج  جح  چوإظم٤ٌمر قمغم ذًمؽ، وُمٜمٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

                                                 

 (.472-9/468اعمٜمٝم٤مج( ) إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمد ـ )ـمٌٕم٦م دار (1) 
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ى  ى     ائ   ائ  ەئ  ەئ  چ، وىمقًمف شمٕم٤ممم: {٣٣١}انكهف   چمح  جخ  حخ    مخ  جس  

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  چ ، وىمقًمف شمٕم٤ممم: {٥}اناُكبىث   چوئ  وئ  ۇئ  

 .{٧٢}انبقزة   چۅ  ۉ     

 فغ:وافْاس ِف فَاف رِبؿ ظذ حا

ٛمٜمٝمؿ ُمـ  ٚم٘مك اهلل شمٕم٤ممم وهق قمٜمف راض، و ٜم٤مًمقن اًمتحٞم٦م واًمًالم واإليمرام وم

ٱ  ٻ  ٻ  چ واإلٟمٕم٤مم ذم يمؾ ًم٘م٤مء وهؿ أهؾ اإل َن، يمَ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

، و ٘مذف اهلل ذم ىمٚمقهبؿ ُمـ ىمٌؾ اعمقت {٧٧}األحشا    چٻٻ  پ  پ  پ  پ

ـْ طم٥م ًم٘م٤مءه ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وم٘مد ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وآ ًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: ))َُم

ـْ يَمِرَه ًمَِ٘م٤مَء اهللَِّ.. يَمِرَه اهللَُّ ًمَِ٘م٤مَءُه((، ىَم٤مًَم٧ْم قَم٤م ِ  َِم٦ُم َأطَم٥مَّ ًمَِ٘م٤مَء اهللَِّ.. َأطَم٥مَّ اهللَُّ ًمَِ٘م٤مَءُه، َوَُم

٤م ًَمٜمَْٙمَرُه اعمَْْقَت، ىَم٤مَل: ))ًَمْٞمَس َذاِك: وَ  َـّ َريِضَ اهللَُّ قَمٜمَْٝم٤م: َأْو سَمْٕمُض َأْزَواضِمِف: إِٟمَّ ًَمِٙم

ٌء َأطَم٥مَّ إًَِمْٞمِف مِم٤َّم  َ سمِِرْوَقاِن اهللَِّ َويَمَراَُمتِِف، وَمَٚمْٞمَس يَشْ ُه اعْمَْقُت.. سُمنمِّ ـَ إَِذا طَمَيَ اعْم١ُْمُِم

َ سمَِٕمَذاِب اهللَِّ .. سُمنمِّ  َأَُم٤مَُمُف، وَم٠َمطَم٥مَّ ًمَِ٘م٤مَء اهللَِّ، َوَأطَم٥مَّ اهللَُّ ًمَِ٘م٤مَءُه، َوإِنَّ اًْمَٙم٤مومَِر إَِذا طُمِيَ

ٌء َأيْمَرَه إًَِمْٞمِف مِم٤َّم َأَُم٤مَُمُف، يَمِرَه ًمَِ٘م٤مَء اهللَِّ َويَمِرَه اهللَُّ ًمَِ٘م٤مَءُه(( أظمرضمف  َوقُمُ٘مقسَمتِِف، وَمَٚمْٞمَس يَشْ

اًمٌْل٤مري وُمًٚمؿ، وذم ىمّم٦م أصح٤مب سمئر اعمٕمقٟم٦م اًمًٌٕملم اًمذ ـ ىمتٚمقا  ٘مقل أٟمس 

ِلَّ َصغمَّ اهللَُّ قَمَٚمْٞمِف َوآًمِِف  سمـ ُم٤مًمؽ َريِضَ اهللَُّ قَمٜمُْف: وَم٠َمظْمؼَمَ ضِمؼْمِ ُؾ قَمَٚمْٞمفِ  اَلم اًمٜمٌَّ ًَّ اًم

ُْؿ، وَمَريِضَ قَمٜمُْٝمْؿ َوَأْرَو٤مُهْؿ، وَمُٙمٜم٤َّم َٟمْ٘مَرُأ: )َأْن سَمٚمُِّٖمقا  ُْؿ ىَمْد ًَمُ٘مقا َرهبَّ َؿ َأهنَّ َوَصْحٌِِف َوؾَمٚمَّ

ٜم٤َم وَمَريِضَ قَمٜم٤َّم َوَأْرَو٤مَٟم٤م( صُمؿَّ  َخ  ىَمْقَُمٜم٤َم َأْن ىَمْد ًَمِ٘مٞمٜم٤َم َرسمَّ ًِ  .سَمْٕمُد. أظمرضمف اًمٌْل٤مري ُٟم
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يئ  جب  حب  خب  مب  ىب       چو ٘مقل اهلل شمٕم٤ممم ذم أهؾ هذه احل٤مًم٦م واعمرشم٦ٌم: 

 .  {٣٣١}انًائ ة   چيب  جت     حتخت  مت  ىت  يت  جث  مثىث  يث  حج     مج     

وأهؾ احل٤مًم٦م اًم ٤مٟمٞم٦م هؿ ُمـ  ٚم٘مقن رهبؿ وهق قمٚمٞمٝمؿ همْم٤ٌمن، سم٥ًٌم ُم٤م ارشمٙمٌقا 

ـْ ُمـ ُمٜمٝمٞم٤مت، وُم٤م شمريمقا ُمـ اواُمر،  ٘مقل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: )) َم

َل اهللََ َظَز وَ  َِ ا َماَل اْمِرٍئ ُمِْضٍِِؿ.. َف َتىَِع ِِبَ َْ َٔ
ا َؾاِجٌر فِ َٓ ٍغ ُهَق ؾِٔ

ِّ ََِػ َظَذ َي َجَؾ َح

ِْٔف َؽْوَّضانُ  َِ ((، أظمرضمف اًمٌْل٤مري وُمًٚمؿ، و ٘مقل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف َوُهَق َظ

ِْٔف َؽْوَّضانُ وصحٌف وؾمٚمؿ يمذًمؽ: )) َِ َل اهللََ َظَز َوَجَؾ َوُهَق َظ
َِ ـْ َتَرَك َصََلَة.. َف (( َم

َٕ أظمرضمف اًمٓمؼماا، و ٘مقل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: )) َيَؿ ِِف  ًَ ـْ َت ِِضِف, َم ٍْ

ِْٔف َؽْوَّضانُ  َِ َل اهللََ َوُهَق َظ
َِ َٔتِِف.. َف  (( أظمرضمف اإلُم٤مم أخد.َأْو اْخَتاَل ِِف ِمْن

 يف القرب صؤاه اململني: 

جي٥م اإل َن سم١ًمال ُمٜمٙمر وٟمٙمػم ًمٚمٛمٞم٧م، و ٙمقن ؾم١مال اعمٞم٧م ذم ىمؼمه أو همػمه، 

 اًموؼم ىمٌوؾ يمٛمـ مل  ٘مؼم أصواًل، ويمٛموـ أًم٘مول سموف ذم اًمٌحور ًمّموٕمقسم٦م اًمقصوقل سموف إمم

شمٖمػّمه، ويمٛمـ متزىم٧م أقمْمو٤مؤه أو أيمٚمتوف اًمًو٤ٌمع ذم ضمقومٝمو٤م، إذ ًموٞمس  ٌٕمود قموغم اهلل 

شمٕم٤ممم أن  ٕمٞمد ًمف اًمروح ذم أقمْم٤م ف وجيٛمٕمٝم٤م وًموق يم٤مٟمو٧م ُمتٗمرىمو٦م: ٕن ىمدرشموف شمٕمو٤ممم 

 ص٤محل٦م ًمذًمؽ.

واًم١ًمال سمٕمد اعمقت ٓ خيتص سم٤معم١مُمـ وم٘مط، سمؾ ًمٙموؾ إٟمًو٤من ُم١مُمٜمو٤ًم أو يمو٤مومرًا، 

سمنمط أن  ٙمقن اعمٞم٧م ُمٙمٚموػ، أُمو٤م هموػم اعمٙمٚموػ.. وموال ُ ًو٠مل، وُم ؾ ذًمؽ اجلٜمل، 

 وىم٤مل اسمـ قمٌد اًمؼم ذم )اًمتٛمٝمٞمد(: أن اًمٙم٤مومر ٓ  ٠ًمل، واجلٛمٝمقر قمغم ظمالومف.
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صوغم اهلل قمٚمٞموف وآًموف  ٛمٜمو٤م رؾموقل اهللواًم١ًمال ذم اًم٘موؼم هوق ومتٜمو٦م اًم٘موؼم اًمتول قمٚمَّ 

ذ ُمٜمٝم٤م ذم اًمّمالة، وىمٞمؾ: أن ومتٜمتف هل: أن اعمٞم٧م طملم  ٠ًمل وصحٌف وؾمٚمؿ  أن ٟمتٕمقَّ

ذم ىمؼمه و ٘م٤مل ًمف: ُمـ رسمؽ؟  تٛم ؾ ًمف إسمٚمٞمس ذم زاو ٦م ُموـ اًم٘موؼم و ِموػم إمم ٟمٗمًوف، 

 .واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل، يمل  ٘مقل اعمٞم٧م: هذا ريب 

ـِ ؾَمْٕمٍد وُ ٠ًمل يمؾ ُمٙمٚمػ إٓ ُمـ اؾمت ٜم٤مه ا ـْ َراؿِمِد سْم هلل يم٤مٕٟمٌٞم٤مء واًمِمٝمداء، ومَٕم

ِلِّ  ـْ َأْصَح٤مِب اًمٜمٌَّ ـْ َرضُمٍؾ ُِم َأنَّ َرضُمواًل ىَمو٤مَل: َ و٤م صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ  قَم

ووِٝمٞمَد، ىَموو٤مَل:)) َّٓ اًمِمَّ ٌُووقِرِهْؿ إِ ددك بَِّضاِرَؿددِة َرؾُمووقَل اهلل َُموو٤م سَموو٤مُل اعْمُوو١ْمُِمٜملَِم ُ ْٗمَتٜمُووقَن ذِم ىُم ٍَ ـَ

ُٔقِف َظَذ َرْأِشِف ؾِْتَْةً اف  (( أظمرضمف اًمٜم٤ًم ل.ِضُّ

ـْ َأيِب ُهَرْ ووَرَة  ىَموو٤مَل: ىَموو٤مَل  وىموود اؾمووت ٜمك اهلل أ ْموو٤ًم اًمّموودِّ ٘ملم واعمووراسمٓملم، ومَٕموو

دْزِ :))صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ َرؾُمقُل اهللِ  ََ ـْ َمداَت ُمَرابًِىدا ُوؿِدَل ؾِْتَْدَة اْف َم

 َ ْٕ َزِع ا ٍَ ـْ اْف ـَ ِم َزِ َوُأوِم ٌَْٞمٍد ىَم٤مَل: ؾَمِٛمْٕم٧ُم  ـْ ـِ قُم ـْ وَمَْم٤مًَم٦َم سْم (( أظمرضمف اإلُم٤مم أخد، وقَم

َؿ  َ ُ٘موقُل: )) دَتُؿ َظدَذ َرؾُمقَل  اهللِ  َصغمَّ  اهلُل قَمَٚمْٞمِف  َوؾَمٚمَّ ِّٔدٍت ُُيْ دؾُّ َم َٓ اَفدِذي  ـُ ِِدِف إِ َّ َظ

ُف  ُِ َّ ق َظ ُّ ُف َيْْ َٕ ْزِ َماَت ُمَرابًِىا ِِف َشّضِِٔؾ اهللَِ َؾِ٘ ََ ـُ ؾِْتََْة اْف َْٖم َٔاَمِة َوَي
َِ (( أظمرضموف إَِػ َيْقِم اْف

اإلُموو٤مم أخوود. واًمرسموو٤مط هووق: اإلىم٤مُموو٦م قمووغم ضِمَٝموو٤مد اًمَٕموودّو سموو٤محلرب، واْرشمٌوو٤مط اخلٞمووؾ 

 وإقْمَداده٤م، ويمذا اًمًٝمر قمغم طمراؾم٦م اجلٞمش.

ويمذا اؾمت ٜمك ُمالزم ىمراءة ؾمقرة شم٤ٌمرك اعمٚمؽ يمؾ ًمٞمٚم٦م، ويموذا ؾموقرة اًمًوادة، 

ِلِّ وُمـ ُم٤مت و ـْ اًمٜمٌَّ ـِ ُأَُمٞم٦ََّم قَم ـْ َصْٗمَقاَن سْم صغم اهلل قمٚمٞموف وآًموف  هق ُمر ض سم٤مًمٌٓمـ ومَٕم

َِضداُف ىَم٤مَل:))وصحٌف وؾمٚمؿ  ٍَ اَدٌة َوافُّْ َٓ ـُ َصد اَدٌة َواْفدَّضْى َٓ دَرُق َصد ٌَ اَدٌة َواْف َٓ افَىاُظقُن َصد

اَدةٌ  َٓ ـْ َأيِب ُهَرْ َرةَ  روا ٦م  أخد، وذم   (( أظمرضمف اإلُم٤ممَص  صغم اهلل قمٚمٞمف  ٌِلِّ اًمٜمَّ     قَم
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ـِ ىَم٤مل:))وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ  ـْ َمداَت ِِف اْفدَّضْى ٌٔد َوَم ِٓ َق َص ُٓ ـْ َماَت ِِف افَىاُظقِن َؾ َوَم

ٌٔد  ِٓ َق َص ُٓ ـْ َأيِب (( أظمرضمف ُمًٚمؿ، سمؾ ورد أٟمف ُمـ ُم٤مت َؾ ُمـ ُمرض ومٝموق ؿموٝمٞمد، ومَٕمو

ـْ َمداَت َمِريًودا :))صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ ُهَرْ َرَة ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ  َم

َْدةِ  ـْ اجْلَ دِف ِمد
ْٔدِف بِِرْزؿِ َِ دْزِ َوُؽدِدَي َوِريدَح َظ ََ ًٔدا َوُوؿَِل ؾِْتََْة اْف ِٓ (( أظمرضموف اسموـ َماَت َص

 ُم٤مضمف.

ـِ قَمْٛموٍرو وُمـ ُم٤مت ًمٞمٚم٦م اجلٛمٕم٦م أ  ٌِْد اهللَِّ سْم ـْ قَم ِولِّ  و  قُمٝم٤م، ومَٕم ـْ اًمٜمٌَّ صوغم  قَمو

ِة ىَم٤مَل:))اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ  ًَ ُّ َة اجْلُ َِ ْٔ ِة َأْو َف ًَ ُّ قُت َيْقَم اجْلُ ُّ ـْ ُمِْضٍِِؿ َي َما ِم

ْزِ  ََ َٓ َوَؿاُه اهللَُ ؾِْتََْة اْف ذم ُمّمٜمٗمف:  (( أظمرضمف اإلُم٤مم أخد واًمؽمُمذي، زاد قمٌد اًمرزاقإِ

ـْ   )ويمت٥م ؿمٝمٞمدا(، ويموذا اؾموت ٜمك اعمٓمٕموقن، أي: اعمّمو٤مب سمٛمورض اًمٓمو٤مقمقن،  ومَٕمو

ـِ  َُم٤مًمِوٍؽ  ـْ  َأَٟمِس  سْمو ـَ  ىَم٤مًَم٧ْم: قَم صوغم اهلل : ىَمو٤مَل َرؾُموقُل اهللِ  طَمْٗمَّم٦َم  سمِٜم٧ِْم  ؾِمػِم 

دؾِّ ُمِْضدِِؿٍ :))قمٚمٞمف وآًموف وصوحٌف وؾموٚمؿ  ُُ اَدٌة فِ َٓ (( أظمرضموف اًمٌْلو٤مري افَىداُظقُن َصد

 وُمًٚمؿ وأخد.

ِولَّ   ـْ َأيِب ُهَرْ وَرَة َأنَّ اًمٜمٌَّ  ويمذا ُمـ ىمرأ اإلظمالص ذم ُمروف اًمذي ُمو٤مت ومٞموف، ومَٕمو

ؾَموووِٛمَع َرضُمووواًل َ ْ٘موووَرُأ ىُموووْؾ ُهوووَق اهلُل َأطَموووٌد، صوووغم اهلل قمٚمٞموووف وآًموووف وصوووحٌف وؾموووٚمؿ 

٧ٌَْم، ىَم٤مَل:))َوَجَّضْت وَمَ٘م٤مَل:)) َْةُ  َوَجَّضْت َففُ (( ىَم٤مًُمقا َ ٤م َرؾُمقَل اهللِ: َُم٤م َوضَم (( أظمرضمف اجْلَ

ـْ  ِف ُِمو وٛمِّ ًَ ـْ َرضُموٍؾ مَلْ ُ  و٤مِ ِغ قَمو ـْ ُُمَٝمو٤مضِمٍر اًمّمَّ اإلُم٤مم أخد واًمؽمُموذي واًمٜمًو٤م ل، وقَمو

ِلِّ  ِولَّ صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصوحٌف وؾموٚمؿ َأْصَح٤مِب اًمٜمٌَّ وُف ؾَموِٛمَع َرضُمواًل َ ْٕمٜمِول اًمٜمٌَّ  ، َأٟمَّ

٤َم اًْمَٙم٤مومُِروَن، ىَم٤مَل:))َ ْ٘مَرُأ: ىُمْؾ َ ٤م أَ صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ  ْد هي( ََ  َأَما َهَذا َؾ
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كِ  ْ ـْ افؼِّ د((، َوؾَمِٛمَع آظَمَر َ ْ٘مَرُأ: ىُمْؾ ُهَق اهللَُّ َأطَموٌد، وَمَ٘مو٤مَل:))َبِرَئ ِم ٍِ دْد ُؽ ََ َر َأَمدا َهدَذا َؾ

 (( أظمرضمف اإلُم٤مم أخد، وٟمحق ذًمؽ مم٤م ورد ذم اًمًٜم٦م.َففُ 

ى قمٚمٞمف اًمؽماب، و ٜمووٍمف  و ٙمقن وىم٧م اًم١ًمال سمٕمد مت٤مم اًمدومـ، ومٕمٜمدُم٤م ُ ًقَّ

 (1)قمٜمف اًمٜم٤مس..  ٌدأ وىم٧م اًم١ًمال يمَ ذه٥م إًمٞمف اجلٛمٝمقر.

ومػمدَّ اهلل قمغم اعمٞم٧م روطمف سمٛم٘مدار اًم١ًمال واجلقاب، واظمتٚموػ أهوؾ اًمٕمٚموؿ ذم  

 ٤مم اًمتل ُ ٠ًمل ومٞمٝم٤م اعمٞمو٧م، ومٛموٜمٝمؿ ُموـ ىمو٤مل: أن اعمو١مُمـ ُ ًو٠مل ؾموٌٕم٦م أ و٤مم، قمدد إ

 واًمٙم٤مومر أرسمٕملم  قُم٤ًم.

  :ٚفائد 

 ًمق ُم٤مت مج٤مقم٦م ذم وىم٧م واطمد سم٠مىم٤مًمٞمؿ خمتٚمٗم٦م.. يمٞمػ  ٙمقن ؾم١ماهلؿ ذم اًم٘مؼم؟

 : أن أهؾ اًمٕمٚمؿ اظمتٚمٗمقا ذم ذًمؽ قمغم ىمقًملم، ومه٤م:اجلقاب

ن، ومٞم٠ًمٓإول ََ ن اجلٛمٞموع سمقىمو٧م واطمود، وهوق ىموقل اإلُمو٤مم : أن اعمٚمٙملم َ ْٕمُٔم

 اًم٘مرـمٌل.

: أن ُمال ٙمو٦م اًمًو١مال قمد ودون يم٤محلٗمٔمو٦م، وهوق ىموقل اإلُمو٤مم اًمًوٞمقـمل، افثاِن

 وواوم٘مف اإلُم٤مم احلٚمٞمٛمل.

ىموو٤مل اإلُموو٤مم اًمٌٞماووقري ذم رشطمووف قمووغم اجلقهرة:))واًمووذي  ِمووٌف.. أن  ٙمووقن 

 ٚمؿ(( اهو.ًمٚم١ًمال ُمال ٙم٦م يم ػم ـ، ومُٞمٌٕم٨م إمم يمؾ ُمٞم٧م اصمٜم٤من ُمٜمٝمؿ، واهلل أقم

 

                                                 

 (.365رشح اًمّم٤موي )اٟمٔمر:  (1)

 (.364رشح اًمّم٤موي )  :(، واٟمٔمر364اًمٌٞماقري ) (2)
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و ٠ًمل ُمٜمٙمر وٟمٙمػم اعمٞم٧م ذم ىمؼمه قمـ أُمقر يم ػمة، وىمد أظمتٚمػ أهوؾ اًمٕمٚموؿ ذم 

يمٞمٗمٞم٦م اًم١ًمال وُم٤م هق: ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل أٟمف ُ ٠ًمل قموـ سمٕموض ُمٕمت٘مداشموف، وُموٜمٝمؿ ُموـ 

ٝم٤م، وىمو٤مل اسموـ قمٌو٤مس:  ًو٠مٓن اعمٞمو٧م قموـ اًمِموٝم٤مدشملم، وىمو٤مل قمٙمرُمو٦م: ىم٤مل قمـ يمٚم

 وقمـ اًمتقطمٞمد.صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ   ٠ًمٓن قمـ اإل َن سمٛمحٛمد

ومم٤م  ٠ًمٟٓمف أهنَ  ٘مقٓن ًمف: ُم٤م شم٘مقل ذم هذا اًمرضمؾ اًمذي سمٕمو٨م وموٞمٙمؿ،  ٕمٜمول 

٤م د ٜموؽ، وُمو٤م ، وُمـ رسمؽ، وُموصغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ  اًمرؾمقل إقمٔمؿ

ىمٌٚمتؽ وُمـ إظمقاٟمؽ، وىمد أظمذ سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ُموـ ىموقهلؿ )ذم هوذا اًمرضموؾ( أن 

ىمد حييو ُموع سمٕموض اخلٚموؼ قمٜمود اًمًو١مال صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ  اًمٜمٌل

 ٕن )هذا( اؾمؿ إؿم٤مرة ًمٚم٘مر ٥م احل٤مرض.

صووغم اهلل قمٚمٞمووف وآًمووف  ومٞماٞمووٌٝمَ اعموو١مُمـ اعمقومووؼ، ومٞم٘مووقل هلووَ: اهلل ريب، وحمٛموود

ٟمٌٞمل، واإلؾمالم د ٜمل، واًمٙمٕم٦ٌم ىمٌٚمتل، واعم١مُمٜمقن إظموقاا، ومٞمٜمو٤مدي ٌف وؾمٚمؿ وصح

ُمٜم٤مٍد ُمـ اًمًَء أن صدق قمٌدي، صمؿ  ٘م٤مل ًمف ٟمؿ ٟمقُم٦م اًمٕموروس اًمتول ٓ  قىمٔمٝمو٤م إٓ 

 أطم٥م اًمٜم٤مس إًمٞمٝم٤م، و قؾمع ًمف ذم ىمؼمه ُمدَّ اًمٌٍم ُمـ يمؾ ٟم٤مطمٞم٦م يمَ شم٘مدم.

در و٧م وٓ شمٚمٞمو٧م: ؾموٛمٕم٧م  اًمٙمو٤مومر واعمٜمو٤مومؼ.. ومٞم٘موقل ذم ضمقاسموف هلوَ: ُمو٤موأما 

اًمٜم٤مس شم٘مقل ؿمٞمئ٤ًم وم٘مٚمتف، ومٞمٕمذسم٤مهنَ سمٛم٘م٤مـمع ُمـ طمد د أؿمد اًمٕمذاب إمم  قم اًمٌٕمو٨م 

 واًمٜمِمقر، و ْمٖمط قمٚمٞمٝمَ اًم٘مؼم وٖمٓم٦م ؿمد دة طمتك ختتٚمػ أوالقمف .

 

                                                 

 (.364اًمٌٞماقري )اٟمٔمر:  (1)



  ُْدُرْوِس افَتْقِحٔد اِب تَ ُِ د فِ يْ دِ افَِض  ُح افَؼ 
 

217 

................................................................................... 

اًمنمح 

ذم اًم٘مؼم  ٙمقن ضمقاب قمٛمؾ وقم٘مٞمدة، وًمٞمس ضموقاب قمٚموؿ سموال قمٛموؾ  واجلقاب

وٓ قم٘مٞمدة، وم٤معم١مُمـ جيٞم٥م قمغم أؾموئٚم٦م اعمال ٙمو٦م ضمقاسمو٤ًم صوحٞمح٤ًم وإن يمو٤من ذم اًمودٟمٞم٤م  

أُمٞم٤ًَّم ٓ   ٘مرأ وٓ   ٙمت٥م، واًمٙم٤مومر  واعمٜم٤مومؼ ٓ  ًوتٓمٞمع  اإلضم٤مسمو٦م وإن يمو٤من ذم اًمودٟمٞم٤م 

  قم٤معم٤ًم.

ـْ َأيِب ُهَرْ َرَة  صوغم اهلل قمٚمٞموف وآًموف وصوحٌف وؾموٚمؿ ىَمو٤مَل َرؾُموقُل اهلل  ىَم٤مَل: ومَٕم

دُر :)) َُ ا اْدُْْ ََحدِدمِهَ
ِٕ داُل  ََ اِن َأْشدَقَداِن َأْزَرَؿداِن ُي َُ َِ ْؿ َأَتاُه َم ـُ ُِّٔت َأْو َؿاَل َأَحُد إَِذا ُؿِزَ اْدَ

ق َُ َٔ قُل ِِف َهَذا افَرُجِؾ َؾ َُ َْْت َت ـُ ِن َما  َٓ ق َُ َٔ َخُر افَُُِْر َؾ ْٔ دقُل ُهدَق َظّْضدُد َوا َُ اَن َي ـَ ُل َما 

د َِ ًْ َٕ َْدا  ـُ ِن َؿدْد  َٓ ق َُ َٔ ًدا َظّْضُدُه َوَرُشقُفُف َؾ َّ َٓ اهلل َوَأَن ُُمَ َٓ إَِفَف إِ ُد َأْن  َٓ ُؿ اهلل َوَرُشقُفُف َأْص

ًَِغ ُثَؿ يُ  قَن ِذَراًظا ِِف َشّْض ًُ ِه َشّْض َِضُح َفُف ِِف َؿْزِ ٍْ قُل َهَذا ُثَؿ ُي َُ َؽ َت َٕ داُل َأ ََ ََْقُر َفُف ؾِِٔف ُثدَؿ ُي

َٓ ُيقؿُِيدُف  دُروِس اَفدِذي  ًَ َْْقَمِة اْف ـَ ْؿ  َٕ ِن  َٓ ق َُ َٔ ُهْؿ َؾ ْخِزُ
ُٖ قُل َأْرِجُع إَِػ َأْهِع َؾ َُ َٔ ْؿ َؾ َٕ َفُف 

دا ًَ داَن ُمَْاؾِ ـَ ِف َذفِدَؽ َوإِْن  ًِ ـْ َمْوَج َثُف اهلل ِم ًَ ِْٔف َحَتك َيّْض َٓ َأَحبُّ َأْهِِِف إَِف ُت  إِ ًْ
ِّ َؿداَل َشد

داُل  ََ ُٔ دقُل َذفِدَؽ َؾ َُ دَؽ َت َٕ دُؿ َأ َِ ًْ َٕ َْدا  ـُ ِن َؿدْد  َٓ ق َُ َٔ َٓ َأْدِري َؾ ُف  َِ ُت ِمْث ِْ َُ قُفقَن َؾ َُ افَْاَس َي

دَذًبا َحَتدك ًَ دا ُم َٓ ا َأْضََلُظُف َؾََل َيَزاُل ؾِٔ َٓ ِْٔف َؾَتْخَتُِِػ ؾِٔ َِ َتلُِؿ َظ ِْ ِْٔف َؾَت َِ ل َظ
ِّ  فِْْلَْرِ  اْفَتلِ

ِف َذفَِؽ  ًِ ـْ َمْوَج َثُف اهللُ ِم ًَ  (( أظمرضمف اًمؽمُمذي.َيّْض

صوغم اهلل قمٚمٞموف وآًموف وصوحٌف  ىمو٤مل : ىَمو٤مَل َرؾُموقُل اهللِ وقمـ قمٓم٤مء سمـ  ًو٤مر 

اُشدْقا َفدَؽ َثََلَثدَة :)) ًمٕمٛمر سمـ اخلٓم٤مب وؾمٚمؿ  ََ َْٕت ُمَت َؾ َْٔػ بَِؽ إَِذا َأ ـَ ُر,  َّ َيا ُظ

ًا, ِِف  َأْذُرٍع  , ُثَؿ   ِذَراعٍ  َوِصْزَ ْقا َوِصْزٍ ًُ َْٔؽ   َرَج ُْْقَك  إَِف ٍَ ـَ ْقَك َو ُِ َِض ٌَ  َوَحَُْىْقَك, ُثَؿ  َؾ

                                                 

 (.173اعمْلتٍم اعمٗمٞمد )اٟمٔمر:  (1)
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 َ َْٔؽ افسُّ َِ ْقا َظ ُِ ْٔ ِْٔف, ُثَؿ ِه
ْقَك ؾِ ًُ ْقَك َحَتك َيَو ُِ َّ دا اْحَت َٕ ُؾْقا َظَْْؽ َأَتاَك َؾَتا َْٕكَ اَب, َؾَِ٘ذا ا

ِق اخَلداضِِػ,  ا ِمْثدُؾ افدَزْ اِصِػ, َوَأْبَهدْاُرمُهَ ََ افَرْظِد اف ـَ اَم  , َأْصَقْاُُتُ َُِْٕرٌ ٌر َو َُ : ُمْْ
ْزِ ََ اف

رُ  َّ َْٔػ بَِؽ ِظَْْد َذفَِؽ َيْا ُظ َُ َْك, َؾ َٓ َتََلَك َوَتْرَتَرْاَك َوَهَق ِْ ل :  و٤م رؾموقل اهلل ، ؟(( ىمو٤م َؾَت

دؿْ وُمٕمل قم٘مكم ؟ ىمو٤مل :)) ًَ (( . ىمو٤مل : إذا أيمٗمٞمٙمٝمَ((.أظمرضموف اًمٌٞمٝم٘مول ذم )إصمٌو٤مت َٕ

قمووذاب اًم٘مووؼم( و اسمووـ أيب اًموودٟمٞم٤م ذم يمتوو٤مب اًم٘مٌووقر ، وىموو٤مل احلوو٤مومظ اسمووـ طماوور ذم 

)اعمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م سمزوا د اعم٤ًمٟمٞمد اًم َٟمٞم٦م(: رضم٤مًمف  صم٘م٤مت  ُمع  إرؾم٤مًمف، ووصوٚمف اسموـ  

٦م  ُمـ  طمد ٨م اسمـ قم٤ٌمس يمَ ىم٤مًمف احل٤مومظ اًمٕمراىمل ذم )ختر ٩م أطم٤مد و٨م سمٓم٦م ذم اإلسم٤مٟم

ـِ قَمْٛمٍرو  ٌِْد اهلل سْم ـْ قَم صوغم اهلل قمٚمٞموف وآًموف  َأنَّ َرؾُموقَل اهلل اإلطمٞم٤مء(.وذم روا ٦م: قَم

ٌُقِر وَمَ٘م٤مَل قُمَٛمُر: َأشُمَرد( قَمَٚمْٞمٜم٤َم قُمُ٘مقًُمٜم٤َم َ و٤م َرؾُموقَل اهللِ، وصحٌف وؾمٚمؿ  وَمَ٘مو٤مَل َذيَمَر وَمت٤َّمَن اًْمُ٘م

َْٔقمَ :))صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ َرؾُمقُل اهلل  ْؿ اْف ُُ
َْٔلتِ َٓ ـَ ْؿ  ًَ (( وَمَ٘م٤مَل قُمَٛموُر: َٕ

 سمِِٗمٞمِف احْلََاُر. أظمرضمف أخد، واسمـ طم٤ٌمن.

ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٖمزازم سمٕمود ذيمور طمود ٨م ؾموٞمدٟم٤م قمٛمر:))وهوذا ٟموص رص وح ذم أن 

ء، ومٞمٙموقن اعمٞمو٧م قمو٤مىماًل ُمودريم٤ًم، اًمٕم٘مؾ ٓ  تٖمػم سم٤معمقت، إٟمَ  تٖمػم اًمٌودن وإقمْمو٤م

قم٤معم٤ًم سم٤مٔٓم واًمٚمذات يمَ يم٤من، ٓ  تٖمػم ُمـ قم٘مٚمف يشء، وًمٞمس اًمٕم٘موُؾ اعمودرُك هوذه 

إقمْم٤مء، سمؾ هق يشء سم٤مـمـ ًمٞمس ًمف ـمقل وٓ قمرض، سمؾ اًمذي ٓ  ٜم٘مًؿ ذم ٟمٗمًف 

هق اعمدرُك ًمألؿمٞم٤مء، وًمق شمٜم٤مصمرت أقمْمو٤مُء اإلٟمًو٤من يمٚمٝمو٤م ومل  ٌوَؼ إٓ اجلوزُء اعمودرُك 

ًَ   ًمٙم٤من اإلٟم٤ًمن اًمٕم٤مىمؾ اًمذي ٓ  تازأ وٓ  ٜم٘مًؿ..   يمذًمؽ سم٤مىمٞم٤ًم، وهق  سمٙمًَمف ىم٤م 
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ُف اعمقُت، وٓ  ٓمرُأ قمٚمٞمف اًمٕمدُم(( اهو.  سمٕمد اعمقت: وم٢من ذًمؽ اجلزء ٓ حيٚم 

  لمزٔح ٔاجلضد؟أِن الضؤاه يف القرب لمزٔح فقط ً 

ـِ َُم٤مًمِوٍؽ  ـْ َأَٟموِس سْمو  اعمٕمتٛمد أن اًم١ًمال  ٙمقن ًمٚمروح واجلًد ُمٕم٤ًم، واورد قَمو

ِه ىَم٤مَل:))صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ  َأنَّ َرؾُمقَل اهلل ّْضَد إَِذا ُوِضدَع ِِف َؿدْزِ ًَ إَِن اْف

 َٕ ْْدَت  َوَتَقَػ َظُْْف َأْصَحاُبُف َوإِ ـُ ِن: َمدا  َٓ ق َُ َٔ َدإِِف َؾ
ًِ َْ ُٔ اِن َؾ َُ َِ ْؿ َأَتاُه َم

اهِلِ ًَ
ُع َؿْرَع ِٕ َّ َِْٔض ُف َف

دٍ  َّ َُح
قُل ِِف َهَذا افَرُجِؾ دِ َُ دقُل صذ اهلل ظِٔف وآفف وصدحّضف وشدِؿ  َت َُ َٔ ـُ َؾ ِم ْٗ ََٖمدا اْدُد َؾ

ُيد ْٕ داُل َفدُف ا ََ ُٔ ُف َظّْضُد اهلل َوَرُشقُفُف َؾ َٕ ُد َأ َٓ ـْ افَْداِر َؿدْد َأْبدَدَفَؽ اهلل بِدِف َأْص دِدَك ِمد ًَ َْ ْر إَِػ َم

دقُل ِِف َهدَذ  َُ ْْدَت َت ـُ اُل َفُف َمدا  ََ ُٔ اؾُِر َؾ َُ ا, َوَأَما اْدَُْاؾُِؼ َواْف ًً ا مَجِٔ امُهَ َِْة َؾَرَ ـْ اجْلَ ًدا ِم ًَ َْ ا َم

ددقُل افَْدداُس  َُ ْْددُت َأُؿددقُل َمددا َي ـُ َٓ َأْدِري  ددقُل  َُ َٔ ْٔددَت افَرُجددِؾ َؾ َِ َٓ َت َٓ َدَرْيددَت َو دداُل  ََ ُٔ َؾ

دْغِ  َِ ََ ـْ َئِِِف َؽدْرَ افَث ا َم َٓ ًُ َّ َْٔحًة َيِْض َِٔهُٔح َص َبًة َؾ ـْ َحِديٍد ََضْ َىاِرَق ِم َّ ُب بِ (( َوُيُْضَ

 أظمرضمف اًمٌْل٤مري، وُمًٚمؿ، واًمٚمٗمظ ًمٚمٌْل٤مري.

 ومم٤م جي٥م اقمت٘م٤مده.. ٟمٕمٞمؿ اًم٘مؼم وقمذاسمف، وإٟموَ أووٞمػ اًمٜمٕموٞمؿ واًمٕموذاب ًمٚم٘موؼم

ٕٟمف اًمٖم٤مًم٥م، أي: أن هم٤مًم٥م اًمٜم٤مس  ٘مؼمون، وإٓ ومٙموؾ ُمٞمو٧م إُمو٤م أن  وٜمّٕمؿ وإُمو٤م أن 

 ٕمذب، ىمؼم أو مل  ٘مؼم، وًمق همرق أو صٚم٥م أو اًمتٝمٛمتف اًم٤ًٌمع اًمْمقاري أو طُمرق صمؿ 

 ذرشمف اًمر ح، وشمٗمّت٧م إقمْم٤مء، يمؾ ذًمؽ ٓ  ٛمٜمع ُمـ وضمقد اًمٜمٕمٞمؿ أو اًمٕمذاب.

اعمٕمتٛمد، وًمق اٟمٗمّمٚم٧م اًموروح قموـ واًمٜمٕمٞمؿ واًمٕمذاب واىمع ًمٚمروح واًمٌدن قمغم 

 اجلًد: ٕٟمف  ٌ٘مك سمٞمٜمٝمَ قمالىم٦م يمٕمقدة اًمروح إمم اجلًد قمٜمد اًم١ًمال قمقدًا ُمتقؾمٓم٤ًم 

                                                 

 (.9/497إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمد ـ )  (1)
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٧م ُموـ احلوقاس واًمٕم٘موؾ سملم اعمقت واحلٞمو٤مة يمتقؾموط اًمٜموقم سمٞموٜمٝمَ، يموَ ُ ورد إمم اعمٞمو

 واًمٕمٚمؿ ُم٤م  تقىمػ قمٚمٞمف ومٝمؿ اخلٓم٤مب.

ؿ  وذه٥م اإلُم٤مم حمٛمد اًمٓمؼمي، وقمٌداهلل سمـ يمرام، وـم٤م ٗم٦م إمم اًم٘موقل سمو٠منَّ اعموٜمٕمَّ

ب هق اًمٌدن وم٘مط، وذًمؽ سم٠من خيٚموؼ اهلل ومٞموف إدرايمو٤ًم سموف  ًوٛمع و ٌٍمو و تو٠ممّل  واعمٕمذَّ

 و تٚمذذ، وهذا ظمالف احلؼ.

اعمٜم٤موم٘ملم واًمٕمّم٤مة ُمـ هذه إُم٦م وهمػمه٤م، و دوم و ٙمقن اًمٕمذاب قمغم اًمٙمٗم٤مر و

قمغم اًمٙم٤مومر واعمٜم٤مومؼ د ٛمقُم٦م اًمؼمزخ، و ٜم٘مٓمع قمـ اعم١مُمـ اًمٕم٤ميص إذا اٟم٘مٓمٕم٧م 

 ضمرا ٛمف وذٟمقسمف، يمَ ُ رومع قمٜمف سم٤مًمدقم٤مء واًمّمدىم٦م وهمػمه٤م ُمـ ىِمٌؾ إطمٞم٤مء.

                                         وىمد سمٚمٖم٧م اًمٜمّمقص ذم ٟمٕمٞمؿ اًم٘مؼم ُمٌٚمغ اًمتقاشمر، ومٛمـ ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

}آل  چگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  چ 

صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل  ، وقمـ َأيِب ُهَرْ َرَة {٣٢١عًزاٌ  

اِن َأْشَقَداِن أَ :))وؾمٚمؿ  َُ َِ ْؿ َأَتاُه َم ـُ ُِّٔت َأْو َؿاَل َأَحُد ا إَِذا ُؿِزَ اْدَ ََحِدمِهَ
ِٕ اُل  ََ ْزَرَؿاِن ُي

قُل ُهَق  َُ اَن َي ـَ قُل َما  َُ َٔ قُل ِِف َهَذا افَرُجِؾ َؾ َُ َْْت َت ـُ ِن َما  َٓ ق َُ َٔ َخُر افَُُِْر َؾ ْٔ ُر َوا َُ اْدُْْ

 َٔ ًدا َظّْضُدُه َوَرُشقُفُف َؾ َّ َٓ اهلل َوَأَن ُُمَ َٓ إَِفَف إِ ُد َأْن  َٓ َْا َظّْضُد اهلل َوَرُشقُفُف َأْص ـُ ِن َؿْد  َٓ ق َُ

ًَِغ ُثَؿ ُيََْقُر َفُف ؾِِٔف ثُ  قَن ِذَراًظا ِِف َشّْض ًُ ِه َشّْض َِضُح َفُف ِِف َؿْزِ ٍْ قُل َهَذا ُثَؿ ُي َُ ََٕؽ َت ُؿ َأ َِ ًْ َؿ َٕ

ُروسِ  ًَ َْْقَمِة اْف ـَ ْؿ  َٕ ِن  َٓ ق َُ َٔ ُهْؿ َؾ ْخِزُ
ُٖ قُل َأْرِجُع إَِػ َأْهِع َؾ َُ َٔ ْؿ َؾ َٕ اُل َفُف  ََ َٓ  ُي اَفِذي 

َٓ َأَحبُّ  ُيُف إِ
ِْٔف   ُيقؿِ ـْ  َأْهِِِف إَِف َثُف اهلل ِم ًَ ِف  َحَتك َيّْض ًِ انَ  َمْوَج ـَ ا َؿاَل   َذفَِؽ َوإِْن  ًَ   :ُمَْاؾِ

                                                 

 (.365(، ورشح اًمّم٤موي قمغم اجلقهرة )466اًمٌٞماقري )اٟمٔمر:  (1)



  ُْدُرْوِس افَتْقِحٔد اِب تَ ُِ د فِ يْ دِ افَِض  ُح افَؼ 
 

221 

................................................................................... 

اًمنمح 

َُق ُت افَْاَس َي ًْ
ِّ قُل َذفَِؽ َش َُ َؽ َت َٕ ُؿ َأ َِ ًْ َٕ َْا  ـُ ِن َؿْد  َٓ ق َُ َٔ َٓ َأْدِري َؾ ُف  َِ ُت ِمْث ِْ َُ ُفقَن َؾ

َذبً  ًَ ا ُم َٓ ا َأْضََلُظُف َؾََل َيَزاُل ؾِٔ َٓ ِْٔف َؾَتْخَتُِِػ ؾِٔ َِ َتلُِؿ َظ ِْ ِْٔف َؾَت َِ ل َظ
ِّ اُل فِْْلَْرِ  اْفَتلِ ََ ُٔ ا َؾ

 ًِ ـْ َمْوَج َثُف اهللُ ِم ًَ  (( أظمرضمف اًمؽمُمذي.ِف َذفَِؽ َحَتك َيّْض

وُع ًموف ؾموٌٕمقن  أن  ّموػم وٟمٕمٞمؿ اًم٘مؼم ًمٚمٛمٞمو٧م رووو٦م ُموـ ر و٤مض اجلٜمو٦م، وُ قؾمَّ

سم٤مًمروا ح اًمٓمٞم٦ٌم، و ٙموقن ًموف  ُمـ اجلٜم٦م، وُ ٛمٚمئ وُ ٗمتح ًمف ـم٤مىم٦م ذراقم٤ًم ـمقًٓ وقمرو٤مً 

صوغم اهلل قمٚمٞموف وآًموف  ، قموـ َرؾُموقِل اهللِ ذم ىمؼمه  ىمٜمد ؾ يم٤مًم٘مٛمر، ومٕموـ أيب هر ورة 

ُه ىم٤مل:))ٚمؿ وصحٌف وؾم داَف , َوُيَرَحدُب َفدُف َؿدْزَ دل َرْوَضدِة َخَُضَ
ٍِ ِه َف ـَ ِِف َؿدْزِ ِم ْٗ إَِن اُد

ِة افَّضْدرِ  َِ ْٔ ِر َف َّ ََ اف ـَ ْقَن ِذَراَظًا , َوُيََْقُر َفُف  ًُ (( أظمرضمف اسمـ طم٤ٌمن، وأسمق  ٕمغم، و ٠مشمٞموف َشّْض

 قمٛمٚمف اًمّم٤مًمح سمّمقرة رضمؾ طمًـ اًمّمقت و ١مٟمًِّف إمم  قم اًم٘مٞم٤مُم٦م.

أُم٤م قمذاب اًم٘مؼم، ومٝمق أن  ّمػم اًم٘موؼم ًمٚمٛمٞمو٧م طمٗمورة ُموـ طمٗمور اًمٜمو٤مر، وشمِموتد و

قمٚمٞمووف اًمْمووٖمٓم٦م طمتووك ختتٚمووػ أوووالقمف،  ٠مشمٞمووف قمٛمٚمووف سمّمووقرة ىمٌٞمحوو٦م، و ٙمووقن هووذا 

 اًمٕمذاب ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم واًمٙمٗم٤مر.

وأصؾ اًمْمّٛم٦م ٓ  ٜماق ُمٜمٝم٤م أطمٌد طمتك اًمّم٤محللم، همػم أهنو٤م ختتٚموػ ُموـ طمٞمو٨م 

ف اًم٘مؼم يمَ شمْمؿ  ضمٕمٚمٜمو٤م اهلل ُموـ هو١مٓء  –إم احلٜمقن وًمده٤م اًمِمدة، وم٤مًمٌٕمض  ْمٛم(

إٓ أن هٜموو٤مك أىمووقام ٓ  ْمووٛمٝمؿ اًم٘مووؼم، وهووؿ إٟمٌٞموو٤مء، وُمووـ ىموورأ ؾمووقرة  –آُموولم 

وُمٜمٝمؿ وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م أؾمد أم ؾمٞمدٟم٤م قمكم سموـ أيب ـم٤مًمو٥م  اإلظمالص ذم ُمرض ُمقشمف،

 سمٜم٧م   عم٤م ُم٤مشم٧م وم٤مـمٛم٦م ىم٤مل :  أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ قمٜمٝم٤م، ومٕمـ  اهلل   وضمٝمف وريض يمّرم اهلل 

                                                 

 (.466ٞماقري )اًمٌاٟمٔمر:  (1)
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أؾمد سمـ ه٤مؿمؿ أم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م دظمؾ قمٚمٞمٝم٤م رؾموقل اهلل صوغم اهلل قمٚمٞموف و ؾموٚمؿ 

ددْقِظْغَ وماٚمووس قمٜموود رأؾمووٝم٤م وم٘موو٤مل : )) ددْل َتُ ددَد ُأمِّ ًْ ددْل َب ْْددِت ُأمِّ ـُ ددْل  ددِؽ اهللُ َيددْا ُأمِّ َرمِحَ

ـَ  بِدَذفَِؽ  ِِْٔدل ُتِرْيدِدْي ّْ
ًِ َِّّٔضدًا, َوُتْى َِضدِؽ  َض ٍْ َٕ دْغَ  ًَ ِْْٔل َوََتَْْ ِِضد ُْ ـَ َوُت َري ًْ ِْْٔل, َوَت

ًِ َوُتْنّضِ

(( صمؿ أُمر أن شمٖمًؾ صمالصم٤م ومٚمَ سمٚمغ اعم٤مء اًمذي ومٞموف اًمٙمو٤مومقر.. َوْجَف اهللِ َوافَدْاَر  أِخْرةَ 

صموؿ ظمٚموع رؾموقل اهلل صوغم اهلل قمٚمٞموف و ؾمٙمٌف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ سمٞمده، 

ؾمٚمؿ ىمٛمٞمّمف وم٠مًمًٌٝم٤م إ ٤مه، ويمٗمٜمٝم٤م سمؼمد ومقىمف، صموؿ دقمو٤م رؾموقل اهلل صوغم اهلل قمٚمٞموف و 

ؾمووٚمؿ أؾموو٤مُم٦م سمووـ ز وود وأسموو٤م أ ووقب إٟمّموو٤مري وقمٛموور سمووـ اخلٓموو٤مب وهمالُموو٤م أؾمووقد 

حيٗمرون، ومحٗمروا ىمؼمه٤م، ومٚمَ سمٚمٖمقا اًمٚمحد.. طمٗمره رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ 

رج شمراسمف سمٞمده، ومٚمَ ومرغ.. دظمؾ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف و سمٞمده، وأظم

دْر وم٤موٓماع ومٞمف، صمؿ ىم٤مل:)) ؾمٚمؿ ٍِ دْقُت اِْؽ ُّ ْ َي َٓ ْٔدُت َوُهدَق َحدلَل 
ِّ ِٔدْل َوُي اهللُ اَفدِذْي َُيْ

َِّـ َة بِِْْت َأَشٍد َوفِ َّ
ْل َؾْاضِ ُمِّ

ا بِ ِْٕ َٓ َِ ا ُمْدَخ َٓ ْٔ َِ َع َظ ا َوَوشِّ َٓ َٔداِف َها ُحَجَت ّضِ ْٕ َ ْٕ ِّٔدَؽ َوا ّضِ َٕ َحؼِّ 

دَؽ َأْرَحدَؿ افدَرْامِحِْغَ  َٕ ـْ َؿّْضِعْ َؾِ٘ ـَ ِم (( ويموؼم قمٚمٞمٝمو٤م أرسمٕمو٤م وادظمٚمقهو٤م اًمٚمحود هوق اَفِذْي

واًمٕم٤ٌمس وأسموق سمٙمور اًمّمود ؼ ريض اهلل قموٜمٝمؿ. أظمرضموف اًمٓموؼماا وأسموق ُٟمٕموٞمؿ، وذم 

ٕمف سم٠مطموود ؟ روا وو٦م: ىموو٤مل سمٕمْمووٝمؿ:  وو٤م رؾمووقل اهلل ! رأ ٜموو٤مك صووٜمٕم٧م ؿمووٞمئ٤م مل شمّمووٜم

َهدا ىم٤مل:)) دا ِِفْ َؿْزِ َٓ ًَ ُت َم ًْ َٔداِب اجَلَْدِة, َواْضدَىَج
ـْ ثِ دَّضَس ِمد ِْ د فَِت ِْٔيْ

ِّ ا َؿ َٓ ْ َأْفَّضِْضدُت إِِنِّ

دَد َأيِبْ  ًَ ًا إَِ,َ َب ًَ ْٔ
ِ دِؼ اهللِ َصدْ ِْ ـُ َخ دْت َأْحَِضد َٕ ْا ـَ , َإَنَدا  دْزِ ََ َىِة اْف ٌْ ـْ َضد دا ِمد َٓ َػ َظْْ ٍِّ َُخ

ِٕ

 أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم اعمٕمروم٦م واًمد ٚمٛمل.(( أظمرضمف َضْافٍِب 

 ىم٤مل ص٤مطم٥م اجلقهرة:
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ُّضْقِر,  َُ ـْ ِِف اف ُث َم ًَ ا إُْوَػ َحؼَل فَِقفف َوَأَن اهلَل َيّْض َٓ
َْٖجَزائِ َوإَِظاَدُة إَْجَِضاِد بِ

 .{٣١٧األَبيا   } چڦ        ڦ  ڦ  ڄ  ڄ چ :تًاػ

اًمنمح 

 ؾموووو١ماًمٜم٤م صمووووؿ قمووووذاُب اًم٘مووووؼم

 

 

 نِم ٟمٕمٞمٛمووف واضموو٥ْم يمٌٕموو٨م احلووو

  :البعح وَ القبٕر 

 ومم٤م جي٥م اإل َن سمف واقمت٘م٤مده.. اًمٌٕم٨م ُمـ اًم٘مٌقر.

واًمٌٕم٨م هق : قم٤ٌمرة قمـ إظمراج أضم٤ًمد اعمقشمك سمٕمد مجع إضموزاء إصوٚمٞم٦م ُموـ 

اًم٘مٌقر، واعمراد سم٤مٕصٚمٞم٦م: هول اًمتول ُموـ ؿمو٠مهن٤م اًمٌ٘مو٤مء ُموـ أول اًمٕمٛمور إمم آظموره ذم 

ٞمس ُمووـ ؿموو٠مهن٤م ذًمووؽ، يموو٤مًمٔمٗمر اًمٖم٤مًموو٥م، وًمووق ىمٓمِّٕموو٧م ىمٌووؾ ُمقشمووف، سمْلووالف اًمتوول ًموو

 واًمَِمٕمر ُم اًل.

 كٗفٗٛ البعح: 

َمدا َبدْغَ سملّم ًمٜم٤م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ يمٞمٗمٞم٦م اًمٌٕم٨م وم٘مو٤مل: )) 

ـْ  َْٔس ِمد دُؾ َفد َْ داَم َيُّْْضدُت اْفَّض ـَ َُّْْٔضُتدقَن  ـْ افَِضاَمِف َمداًف, َؾ قَن, ُثَؿ ُيِْْزُل اهللَُ ِم ًُ َخَتْغِ َأْرَب ٍْ  افَْ

ُؼ َيدْقَم  ِْ ُب اخْلَ ـَ َِٕب, َوِمُْْف ُيَر َٓ َظْياًم َواِحًدا, َوُهَق َظْجُب افَذ َٓ َيّْضَذ إِ ٌف إِ َِضاِن َرْ ْٕ اْْلِ

َٔاَمةِ 
َِ (( أظمرضمف اًمٌْل٤مري وُمًٚمؿ، وم٤مإلٟمًو٤من إذا وووع ذم ىموؼمه.. أيمٚمو٧م إرض اْف

٥م قموغم اعمو١مُمـ ضمًده إٓ قما٥م اًمَذَٟم٥ِم ُمٜمف، صمؿ  ٕمٞمد اهلل إضم٤ًمد قمٜمد سمٕم وف، وجيو

اعمٙمٚمػ رشقم٤ًم اقمت٘م٤مد ذًمؽ، وجي٥م اقمت٘م٤مد أن اجلًؿ اًموذي  ٕمو٤مد هوق اجلًوؿ إول 

، و {٣١٧}األَبيووا    چڦ             ڦ  ڦ  ڄ  ڄ      چ سمٕمٞمٜمووف ٓ ُم ٚمووف، ىموو٤مل شمٕموو٤ممم: 

، وهلذا ىم٤مل أيم ور أهوؾ اًمٕمٚموؿ أنَّ {٦١}األعزاف   چۈئ        ۈئ          ېئ   چىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 ؿ شمٜمٕمدم سم٤مًمٙمٚمٞم٦م، صمؿ  ٕمٞمده٤م اهلل شمٕم٤ممم ُمـ اًمٕمدم يمَ سمدأه٤م ُمـ اًمٕمدم،ذرات اجلً
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ق اهلل أضموزاءه سمحٞمو٨م ٓ  ٌ٘موك ومٞموف  وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: أن اجلًؿ ٓ شمٜمٕمدم قمٞمٜمف: سمؾ  ٗمرِّ

ـْ َأيِب ؾَمِٕمٞمٍد  شمّم٤مل،ضمقهران ومردان قمغم آ ِلِّ  وَمَٕم ـْ اًمٜمٌَّ صوغم اهلل قمٚمٞموف وآًموف  قَم

د أي: ىم٤مل:))وصحٌف وؾمٚمؿ  اَل فَِّضِِْٔف َدَا ُحُِضَ ََ ًٓ َؾ ْؿ َرَؽَِضُف اهلل َما ُُ َِ اَن َؿّْض ـَ َأَن َرُجًَل 

ا َؿدطُّ َؾد دْؾ َخدْرً َّ ْؿ َؿاُفقا َخْرَ َأٍب َؿاَل َؾِِ٘نِّ ََلْ َأْظ ُُ ُْْت َف ـُ َْٖحِرُؿقِِن ُثدَؿ َأٍب  َِ٘ذا ُمدتُّ َؾد

َؽ َؿاَل  َِ اَل َما مَحَ ََ ُف اهلل َظَز َوَجَؾ َؾ ًَ َّ ُِقا َؾَج ًَ ٍَ وِِن ِِف َيْقٍم َظاِصٍػ َؾ قِِن ُثَؿ َذرُّ َُ اْشَح

تِفِ  اُه بَِرمْحَ ََ َِ  (( أظمرضمف اًمٌْل٤مري.َُمَاَؾُتَؽ َؾَت

ًالم، ومو٢من إرض وهذا اخلالف اعمذيمقر ٓ  ِمٛمؾ إٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًم

ـِ َأْوٍس  ـْ َأْوِس سْم ىَمو٤مَل: ىَمو٤مَل َرؾُموقُل اهلل  ٓ شم٠ميمؾ أضم٤ًمدهؿ وٓ شمٌٚمٞمٝم٤م اشمٗم٤مىم٤ًم، وَمَٕم

دَؾ :))صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ  ـُ ْٖ َْرِ  َأْن َت ْٕ إَِن اهللََ َظَز َوَجَؾ َحدَرَم َظدَذ ا

َٔافِ  ّضِ ْٕ َ ْٕ  اسمـ ُم٤مضمف، واًمٜم٤ًم ل.(( أظمرضمف أخد، وأسمق داود، وَأْجَِضاَد ا

ويمذًمؽ ٓ  ِمٛمؾ اخلالف اعمذيمقر ُمـ ٟمص اًمِمو٤مرع قموغم أن إرض ٓ شم٠ميموؾ 

أضمًوو٤مدهؿ، يم٤مًمِمووٝمداء واعموو١مذٟملم اطمتًوو٤مسم٤ًم، واًمٕمٚمووَء اًمٕموو٤مُمٚملم، وخٚموو٦م اًم٘موورآن  

 وـمٝم٤مرهتؿ. اعمالزُملم  ًمتالوشمف  اًمٕم٤مُمٚملم  سمَ  ومٞمف،  اعمٕمٔمٛملم  ًمف  سمْمٌط  ًم٤ًمهنؿ

 ىم٤مل ص٤مطم٥م اجلقهرة:

 ُ ٕموو٤مُد اجلًووؿ سموو٤مًمتح٘مٞمِؼ وىُمووْؾ 

 

 

 قمووـ قَمووَدٍم وىمٞمووَؾ قمووـ شمٗمر ووِؼ 

و٤م   حمْملم ًمٙمـ ذا اخلوالُف ظمّمَّ

 

ووو٤م  سم٤مٕٟمٌٞمووو٤م وُموووـ قمٚموووٞمٝمؿ ُٟمّمَّ

 وًمرسمَ ؾم٠مل اًمٌٕمُض ؾم١مآً وم٘م٤مل: عم٤مذا ٟماد سمٕمض أضم٤ًمد اًمِمٝمداء ىمد َٚمٚم٧م؟ 
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 ............................................ ،َوافدَحْؼُ إَِػ َمْقؿِِػ افدِحَِضاِب َحؼَل 

اًمنمح 

وم٤مجلقاب: أن اًمِمٝم٤مدة أُمر ٓ  ٕمٚمؿ طم٘مٞم٘متف إٓ اهلل، ومٜمحـ ٟمحٙموؿ قموغم يموؾ ُموـ 

ىمتووؾ ذم ُمٕمريموو٦م ووود اًمٙمٗموو٤مر أٟمووف ؿمووٝمٞمد، واهلل أقمٚمووؿ سمٜمٞمتووف وقمٛمٚمووف، صمووؿ إن اًمِمووٝم٤مدة 

 درضم٤مت سمٕمْمٝم٤م أومْمؾ ُمـ سمٕمض: ٕن اعم١مُمٜملم  تٗم٤موشمقن ذم اإل َن.

ٟمص ُمـ اًمِم٤مرع سم٠من إرض ٓ شم٠ميمؾ  : وم٢من إُمر شمقىمٞمٗمل، ومٛمـ وردواخلَلصة

 ضمًده.. اقمت٘مدٟم٤م ذًمؽ، وومقوٜم٤م أُمر أطم٤مد إمم اهلل شمٕم٤ممم.

و ٙمقن إطمٞم٤مؤهؿ سمٕمد ٟمٗمْل٦م اًمّمقر اًم ٤مٟمٞم٦م طمٞم٨م  ٘مقُموقن وهوؿ  ٜمٔمورون، ىمو٤مل 

ے  ے    ۓ        ۓ  ﮲  ﮳﮴  ﮵   ﮶  ﮷     ﮸  ﮹    ﮺  ﮻  ﮼﮽  ﮾  ﮿  ﯀  چ شمٕمووووووو٤ممم: 

 .{٤}انتغابٍ   چ﯁      

ِمقر هق: قم٤ٌمرة قمـ شمٙم٤مُمؾ إظمراج أضم٤ًمدهؿ: ٕهنؿ سمٕمد ذًمؽ  ٜمتنموون، واًمٜم

 . {٤}انقًز   چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ         پ  پچ ىم٤مل شمٕم٤ممم 

 :احلغز 

وجي٥م اإل َن سم٤محلنم، هق: قم٤ٌمرة قمـ ؾَمْقِق اخلال وؼ مجٞمٕمو٤ًم إمم اعمقىموػ، وهوق 

ًم٦م اًمتل مل  ٕمصِ  ومٞمٝم٤م أطموٌد رسموف، ىمو٤مل  اعمحؾ اًمذي  ٘مٗمقن ومٞمف ُمـ أرض اعم٘مدس اعمٌدَّ

 چڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہہ   ہ  ہ  ھ  ھچ  شمٕموووووووووووو٤ممم:

 .{٧٢}إبزاهيى  

و ٘مٗمووقن ومٞمٝموو٤م ًمٗمّمووؾ اًم٘مْموو٤مء، واًمٕموورض قمووغم اهلل، ووزن إقمووَل، وأرض 

 ڳ  ڱ  ڱ     چ اعمحنم أرض سمٞمْم٤مء يم٤مًمٗمْم٦م، ُمتًٕم٦م اجلقاٟم٥م، ىم٤مل شمٕم٤ممم:

                                                 

 (.175اعمْلتٍم اعمٗمٞمد )اٟمٔمر:  (1)
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ـِ ؾَمْٕمٍد {٣١٤ – ٣١٢} طه   چڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ ـْ ؾَمْٝمِؾ سْم ىَم٤مَل: ىَم٤مَل  ، وقَم

َند:))صغم اهلل قمٚمٞمف وآًموف وصوحٌف وؾموٚمؿ َرؾُمقُل اهلل  َٔاَمدِة َظدَذ دَُيْ
َِ ُر افَْداُس َيدْقَم اْف

ددلِّ 
َِ ْرَصددِة افَْ َُ ـَ ددَراَف  ٍْ َْٔودداَف َظ ََحدددٍ  َأْرٍ  َب ِٕ ددٌؿ  َِ ددا َظ َٓ َْٔس ؾِٔ (( أظمرضمووف اًمٌْلوو٤مري َفدد

 وُمًٚمؿ.

 واًمٕمٗمراء: هل اًمٌٞمْم٤مء اًمتل ًمٞمس سمٞم٤موٝم٤م سم٤مًمٜم٤مصع.

 واًمٜم٘مل: هق اخلٌز إسمٞمض.

 :حدغز احلٕٗاٌات  

وٓ ومرق ذم احلنم سملم ُمـ جُي٤مزى وُمـ ٓ جُي٤مزى، يم٤مًمٌٝم٤م ؿ اًمقطمقش: إذ  

هذا  اًم٘مقل  اإلُم٤مم اًمٜمقوي،  اًمٙمؾ  حُينم، وإمم  ذًمؽ  ذه٥م  اعمح٘م٘مقن،  وصحح 

اَد طمٞم٨م ىم٤مل قمٜمد ذيمر طمد ٨م: )) ََ َٔاَمِة, َحَتك ُي
َِ ا َيْقَم اْف َٓ

قَق إَِػ َأْهِِ َُ َن احْلُ دُّ َٗ َفُت

افِ  َٕ ْر ََ ـْ افَناِة اْف َحاِف ِم ِْ ٌََٝم٤مِ ؿ َ ْقم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦م، ((، ىم٤مل: ))فَِِناِة اجْلَ َهَذا شَمٍْمِ ح سمَِحنْمِ اًْم

ـَْمَٗم٤مل  َوإقَِم٤مَدهَت٤م ْٕ ََ ُ َٕم٤مد ا َدُِمٞمِّلَم، َويَم ْٔ ـْ ا ََ ُ َٕم٤مد َأْهؾ اًمتَّْٙمِٚمٞمػ ُِم َ ْقم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦م يَم

ٜم٦َّم.  ىَم٤مَل اهللَّ  )ً ِ ؾ اًْمُ٘مْرآن َواًم َٓ ٌُْٚمٖمُف َدقْمَقة، َوقَمغَم َهَذا شَمَٔم٤مَهَرْت َد ـْ مَلْ شَم َواعْمََا٤مٟملِم َوَُم

ـْ  ،  َوإَِذا{٥}انتكىيز   چٺ ٿ ٿچشَمَٕم٤ممَم:  ْ َ ْٛمٜمَع ُِم ع، َومَل ْ َوَرَد ًَمْٗمظ اًمنمَّ

ـْ  ء: َوًَمْٞمَس ُِم ََ ع َوضَم٥َم َخْٚمف قَمغَم فَم٤مِهره.  ىَم٤مَل اًْمُٕمَٚم َٓ رَشْ إضِْمَراِ ِف قَمغَم فَم٤مِهره قَمْ٘مؾ َو

ـْ  ٤م اًْمِ٘مَّم٤مص ُِم قَم٤مَدة ذِم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦م اعْمَُا٤مَزاة َواًْمِٕمَ٘م٤مب َواًم ََّقاب، َوَأُمَّ ط احْلنَْم َواإْلِ   رَشْ
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َٓ شَمْٙمِٚمٞمػ قَمَٚمْٞمَٝم٤م، سَمْؾ ُهَق  ـْ ىِمَّم٤مص اًمتَّْٙمِٚمٞمػ: إِْذ   وَمَٚمْٞمَس ُهَق ُِم
ِ
اًْمَ٘مْرَٟم٤مء ًمِْٚمَاْٚمَح٤مء

 ىِمَّم٤مص ُُمَ٘م٤مسَمَٚم٦م(( اهو.

حُينم هق ُمـ جُي٤مزى وم٘موط، أُمو٤م ُموـ ٓ جُيو٤مزى وموال وذه٧ٌم ـم٤م ٗم٦م إمم أن اًمذي  

 حينم: وم٢مذا ىميض سمٞمٜمٝم٤م رّدت شمراسم٤ًم.

 :تٍهٔؾوأُم٤م اًمً٘مط وهق ُمـ ظمرج ىمٌؾ مت٤مم وىم٧م احلٛمؾ.. ومٗمٞمف 

 .إن مل شُمٜمٗمخ ومٞمف اًمروح.. ومٙم٤ًم ر إضم٤ًمم اًمتل ٓ روح ومٞمٝم٤م 

  وإن ُٟمٗمْلوو٧م ومٞمووف اًمووروح.. ومٞمحنموو، و ّمووػم قمٜموود دظمووقل اجلٜموو٦م يم٠مهٚمٝموو٤م ذم

 َل واًمٓمقل.اجل

ل ُمـ شمٜمِمؼ قمٜمف إرض، صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ  وٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد هق أوَّ

ـِ قُمَٛمَر  ـْ اسْم دا :))صوغم اهلل قمٚمٞموف وآًموف وصوحٌف وؾموٚمؿ ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل  ومَٕم َٕ َأ

ُر ُثَؿ آِِت َأهْ  َّ ٍر ُثَؿ ُظ ُْ َْرُ  ُثَؿ َأُبق َب ْٕ ـْ َتَْْنؼُّ َظُْْف ا ُْٔحَندَأَوُل َم ِٔع َؾ
َِ ًِدل دَؾ اْفَّض ُروَن َم

َرَمْغِ  َة َحَتك ُأْحَؼَ َبْغَ احْلَ َُ َتيُِر َأْهَؾ َم ْٕ  (( أظمرضمف اًمؽمُمذي.ُثَؿ َأ

ـْ َأيِب ُهَرْ َرَة  صوغم اهلل قمٚمٞموف وآًموف وصوحٌف وؾموٚمؿ ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُموقُل اهلل  وقَم

ـْ :)) ُٖ َْرُ  َؾ ْٕ ـْ َتَْْنؼُّ َظُْْف ا ا َأَوُل َم َٕ دِغ َأ ِّ ـْ َي َْدِة ُثدَؿ َأُؿدقُم َظد دِؾ اجْلَ َِ ـْ ُح ًة ِم َِ َِضك ُح

ي اَم َؽْرِ ََ قُم َذفَِؽ اْدَ َُ ََلئِِؼ َي ـْ اخْلَ َْٔس َأَحٌد ِم ْرِش َف ًَ  . (( أظمرضمف اًمؽمُمذي أ ْم٤مً اْف
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أول ُمٌٕموقث، وأول وارد ًمٚمٛمحنمو، صغم اهلل قمٚمٞمف وآًموف وصوحٌف وؾموٚمؿ  ومٝمق

وأول ُمـ  دظمؾ اجلٜمو٦م، وسمٕموده ؾموٞمدٟم٤م ٟموقح قمٚمٞموف اًمًوالم، أُمو٤م ُمو٤م ورد ذم حلود ٨م 

 .. وم٘مد ُخؾ قمغم أٟمف سمٕمد إٟمٌٞم٤مء. اعمت٘مدم ُمـ أن سمٕمده أسمقسمٙمر اًمّمد ؼ 

ق اعمت٘مول، وُموٜمٝمؿ أُم٤م ُمراشم٥م اًمٜم٤مس ذم احلنم.. ومٛمتٗم٤موشم٦م، ومٛموٜمٝمؿ اًمرايمو٥م وهو

ـْ  اعم٤ميش قمغم ىمدُمٞمف وهق ىمٚمٞمؾ اًمٕمٛمؾ، وُمٜمٝمؿ اعم٤ميش قمغم وضمٝموف، وهوق اًمٙمو٤مومر، ومَٕمو

د :))صوغم اهلل قمٚمٞموف وآًموف وصوحٌف وؾموٚمؿ ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُموقُل اهلل  َأيِب ُهَرْ َرَة  َُيَْؼُ

ّضَ  ـْ َٔاَمِة َثََلَثُة َأْصَْاٍف ِصٌْْػ ُمَناٌة َوِصٌْْػ ُر
َِ ْؿ افَْاُس َيْقَم اْف ِٓ اٌن َوِصٌْْػ َظَذ ُوُجقِه

ْؿ َؿدداَل إَِن اَفددِذي َأْمَندداُهْؿ َظددَذ  ِٓ ُنددقَن َظددَذ ُوُجددقِه ّْ ْٔددَػ َي ـَ دداُفقا َيددا َرُشددقَل اهلل َو ََ َؾ

َؾ َحدَدٍب  ـُ ْؿ  ِٓ قَن بُِقُجقِه َُ ْؿ َأَما إَِنُْؿ َيَت ِٓ ْؿ َظَذ ُوُجقِه ُٓ َٔ ِن ّْ ْؿ َؿاِدٌر َظَذ َأْن ُي ِٓ
َأْرُجِِ

 (( أظمرضمف أخد واًمؽمُمذي.كٍ َوَصقْ 

ـُ َُم٤مًمٍِؽ  َأنَّ َرضُماًل ىَم٤مَل: َ ٤م َٟمٌِلَّ اهلل حُيْنَمُ اًْمَٙم٤مومُِر قَمغَم َوضْمِٝموِف َ وْقَم   وقمـ َأَٟمُس سْم

َُٔف َظدَذ اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم، ىَم٤مَل:)) ِند ّْ َٔا َؿداِدًرا َظدَذ َأْن ُي ْٕ ْغِ ِِف افدُّ َِ ْج َْٔس اَفِذي َأْمَناُه َظَذ افرِّ َأَف

َْاَوْج  َٔاَمِة َؿاَل َؿَتاَدُة َبَذ َوِظَزِة َربِّ
َِ ِف َيْقَم اْف  أظمرضمف اًمٌْل٤مري وُمًٚمؿ.((ِٓ

 :ٚفائد 

 احلنم أرسمٕم٦م أٟمقاع: اصمٜم٤من ذم اًمدٟمٞم٤م، واصمٜم٤من ذم أظمرة، وم٠مُم٤م اًمٚمذان ذم اًمدٟمٞم٤م:

: هووق إظمووراج اًمٞمٝمووقد ُمووـ ضمز وورة اًمٕموورب إمم اًمِموو٤مم، وهووؿ هيووقد سمٜموول ؾددإول

ڳ  ڳ       ڳ  ڱ  ڱ        ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    چ ٤مل شمٕم٤ممم: اًمٜمْمػم، وذم ذًمؽ ىم

 ھ  ھ  ے  ے  ۓ       ھ     ہہ  ہ  ھ       ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ
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ۓ   ﮲  ﮳  ﮴﮵  ﮶   ﮷  ﮸  ﮹﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿      

 .{٦انحشز  } چ     ﯀  ﯁

: قمٜمد ظمروج اًمٜم٤مر ُمـ ىمٕمر قمودن، وذًموؽ ىمورب ىمٞمو٤مم اًمًو٤مقم٦م، ومتًوقق وافثاِن

اًمٜم٤مس إمم أرض اعمحنم، ومتٌٞم٧م ُمٕمٝمؿ طمٞم٨م سم٤مشمقا، وشم٘مٞمؾ طمٞم٨م ىم٤مًمقا، ومتدور هذه 

ـْ َأَٟموٍس  ـْ  اًمٜم٤مر اًمودٟمٞم٤م يمٚمٝمو٤م، وشمٓموػم وهلو٤م دوي يمودوي اًمرقمود اًم٘م٤مصوػ، قَمو قَمو

اِط افَِضداَظِة َؾَْداٌر ىَمو٤مَل:))ًمف وصحٌف وؾمٚمؿ صغم اهلل قمٚمٞمف وآ َرؾُمقِل اهلل َأَمدا َأَوُل َأْذَ

ِرِب  ٌْ ِق إَِػ اْدَ ـْ اْدَْؼِ ُؼُ افَْاَس ِم  (( أظمرضمف اًمٌْل٤مري.حَتْ

وطمٙمٛمتٝم٤م آُمتح٤من وآظمت٤ٌمر، ومٛمـ قمٚمؿ أهن٤م ُمرؾموٚم٦م ُموـ اهلل شمٕمو٤ممم واٟمًو٤مق   

إمم اعمحنمو ؾموقىمٝم٤م هلوؿ  ُمٕمٝم٤م  ؾمٚمؿ  ُمٜمٝم٤م، وُمـ  مل   ٙمـ  يمذًمؽ.. أطمرىمتوف، وسمٕمود

 ٛمقشمقن سم٤مًمٜمٗمْل٦م إومم سمٕمد ُمدة، و ٙمقن اسمتداء ظمروضمٝم٤م ُمـ قمدن.

ِق إَِػ ))صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ  واعمراد سم٘مقًمف ـْ اْدَْؼِ ندُُر افَْاَس ِم حَتْ

ِرِب  ٌْ (( إرادة شمٕمٛمٞمؿ احلنم ٓ ظمّمقص اعمنمق واعمٖمرب، أو أهنو٤م سمٕمود آٟمتِمو٤مر اْدَ

 نم أهَؾ اعمنمق.أول ُم٤م َ

 وأُم٤م اًمٚمذان ذم أظمرة:

 : مجع اًمٜم٤مس إمم اعمقىمػ سمٕمد إطمٞم٤م ٝمؿ.ؾإول

 : رصف اًمٜم٤مس ُمـ اعمقىمػ إمم اجلٜم٦م أو اًمٜم٤مر.وافثاِن

 وطمد اًمقىمقف سم٠مرض اعمحنم هق: صمالصمَ ٦م أًمػ ؾمٜم٦م.
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 ْٔ َِ اِد َظ َٓ ؿ َواِْلْص ِٓ
ْشتَِْْىاؿِ ِٓ َغ  ِّ اَفد ًَ َٔاُم افَْاِس فَِربِّ اف

ؿَوؿِ ِٓ.................. , 

اًمنمح 

 :قٗاً الٍاظ لزب العاملني 

ومم٤م جي٥م اإل َن سمف اًم٘مٞم٤مم ًمرب اًمٕمو٤معملم، واعموراد سموف:  وقم اًم٘مٞم٤مُمو٦م، وؾموٛمل سموف 

وئ  ۇئ   چ ًم٘مٞم٤مم اًمٜم٤مس ومٞمف ُمـ ىمٌقرهؿ، أو ًم٘مٞم٤مُمٝمؿ ومٞمف ًمٚمح٤ًمب،  ٘مقل اهلل شمٕمو٤ممم: 

وئ  ۇئ   ۇئ   چ قًموف شمٕمو٤ممم: ىم٤مل يمٕم٥م وىمت٤مدة ذم ىم، {٢}انًطففيٍ   چۇئ   ۆئ   ۆئ

 ىم٤مل:  ٘مقُمقن صمالث ُم٤م ٦م قم٤مم.  {٢}انًطففيٍ   چۆئ   ۆئ

هوذه صوغم اهلل قمٚمٞموف وآًموف وصوحٌف وؾموٚمؿ  : شمال رؾموقل اهلل وىم٤مل اسمـ قمٛمر 

دؿُ ، صمؿ ىم٤مل:)) {٢}انًطففيٍ   چوئ  ۇئ   ۇئ   ۆئ   ۆئچ  أ ٦م:  ُُ ًَ ْؿ إَِذاِ مَجَ ُُ َْٔػ بِ  ـَ

ُع افَّْْضُؾ  َّ اَم َُيْ ـَ ؿْ  اهللُ  ُُ ْٔ َٓ َيُْْيدُر إَِفد ِِضْغَ َأْفَػ َشٍَْة  ِة مَخْ َٕ (( أظمرضموف اًمٓموؼماا، ِِف اْفَُِْا

 واحل٤ميمؿ.

وا٤م((: )أّوًموف  ًّ دًا ُُمّدَة هذا اًمٞموقم يموَ ذم ))يم٤مؿموٗم٦م اًم ىم٤مل اإلُم٤مم اًمزخمنمي حُمدِّ

ُمـ وىم٧م احلنم إمم ُمو٤م ٓ  تٜمو٤مهك، أو إمم أْن  ودظمؾ أهوؾ اجلٜمو٦م اجلٜمو٦م وأهوؾ اًمٜمو٤مر 

٘مداره سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اًمٙمٗم٤مر  ًقن أًمػ ؾمٜم٦م ًمِمّدة أهقاًمف، وهق أظموػ( ُموـ اًمٜم٤مر، وُمِ 

صالٍة ُمٙمتقسم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اعم١مُمـ اًمّم٤مًمح، و تقؾّمط قموغم قمّمو٤مة اعمو١مُمٜملم، 

ـٍ أًموػ ؾموٜم٦م، ٟمًو٠مل اهلل شمٕمو٤ممم أْن  وىمٞمؾ:  قم اًم٘مٞم٤مُم٦م ومٞموف  ًوقن َُمقـمِٜمو٤ًم يموؾ ُموقـم

ُف قمٚمٞمٜم٤م سمٛمٜمّف وومْمِٚمِف، طمٙم٤مه ا  ًمًحٞمٛمل واًمٗمِمٜمل( اهو.خُيٗمٗمَّ

 

                                                 

 (.9/539إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمد ـ )اٟمٔمر:  (1)
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................................................................................. 

اًمنمح 

وذم ذًمؽ اعمقىمػ  ٕمرق اًمٜم٤مس قمغم ىمدر أقمَهلؿ، ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف 

ِؼ َحَتك تَ وصحٌف وؾمٚمؿ: )) ِْ ـْ اخْلَ َٔاَمِة ِم
َِ ُس َيْقَم اْف ّْ َٕك افَن َداِر ُتْد َْ ِّ ـَ ْؿ  ُٓ قَن ِمْْ ُُ

ـُ قَم٤مُِمٍر ِمٔؾٍ  وَمَقاهللَِّ َُم٤م َأْدِري َُم٤م َ ْٕمٜمِل سم٤ِمعْمِٞمِؾ   -أطمد رواة احلد ٨م  –(( ىَم٤مَل ؾُمَٚمْٞمُؿ سْم

. ىَم٤مَل: )) ِذي شُمْٙمَتَحُؾ سمِِف اًْمَٕملْمُ َْرِض َأْم اعْمِٞمَؾ اًمَّ ْٕ ٤موَم٦َم ا ًَ قُن افَْاُس َظَذ َؿْدِر َأَُم ُُ َٔ َؾ

ؿْ  ْؿ  َأْظاَمهِلِ ُٓ ِْٔف, َوِمْْ َّضَت ـْ قُن إَِػ ُر ُُ ـْ َي ْؿ َم ُٓ ِْٔف, َوِمْْ َّض ًْ ـَ قُن إَِػ  ُُ ـْ َي ْؿ َم ُٓ ْْ
ِّ َرِق, َؾ ًَ ِِف اْف

اًما َرُق إجِْلَ ًَ ُف اْف ُّ ِج ِْ ـْ ُي ْؿ َم ُٓ َقْيِف, َوِمْْ َْ قُن إَِػ َح ُُ ـْ َي  ((، ىَم٤مَل: َوَأؿَم٤مَر َرؾُمقُل اهللَِّ َم

ُٕق سمَِٞمِدِه إمَِم ومِٞمِف. أظمرضمف ُمًٚمؿ، وذم روا ٦م: ))ؿ صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚم َتْد

اَم  ـَ َقامُّ  ا اهْلَ َٓ ِع ِمْْ ٌْ َذا, َي ـَ َذا َو ـَ َها  َٔاَمِة َظَذ َؿْدِر ِمٍٔؾ, َوُيَزاُد ِِف َحرِّ
َِ ُس َيْقَم اْف ّْ افَن

ْؿ مَ  ُٓ ا َظَذ َؿْدِر َخَىاَياُهْؿ, ِمْْ َٓ َرُؿقَن ؾِٔ ًْ ُدوُر, َي َُ ِع اْف ٌْ ـْ َي ْؿ َم ُٓ ِْٔف, َوِمْْ َّض ًْ ـَ ُغ إَِػ  ُِ ـْ َيّْض

َرُق  ًَ ُف اْف ُّ ِج ِْ ـْ ُي ْؿ َم ُٓ ُغ إَِػ َوَشىِِف, َوِمْْ ُِ ـْ َيّْض ْؿ َم ُٓ ِْٔف, َوِمْْ ُغ إَِػ َشاَؿ ُِ (( أظمرضمف َيّْض

ّضَ أخد، وذم ًمٗمظ قمٜمد أخد أ ْم٤ًم: )) ًِ ـْ اْف ُس ِم ّْ َْٔت افَن
َٔاَمِة.. ُأْدِٕ

َِ اَن َيْقُم اْف ـَ اِد إَِذا 

ْدِر  ََ ـَ َرِق  ًَ ُٕقَن ِِف اْف ق ُُ َٔ ُس, َؾ ّْ ُرُهْؿ افَن َٓ , َؿاَل: َؾَتْه ْغِ َِ قَن ؿَِٔد ِمٍٔؾ َأْو ِمٔ ُُ َحَتك َت

ُْٖخ  ـْ َي ْؿ َم ُٓ َّضتِِف, َوِمْْ ـْ ُْٖخُذُه إَِػ ُر ـْ َي ْؿ َم ُٓ ِْٔف, َوِمْْ َّض
َِ ُْٖخُذُه إَِػ َظ ـْ َي ْؿ َم ُٓ ْؿ, ِمْْ

ُذُه َأْظاَمهِلِ

 َْ اًماإَِػ َح ُف إجِْلَ ُّ ِج ِْ ـْ ُي ْؿ َم ُٓ  ((. َقْيِف ,َوِمْْ
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ْقَن َحدؼَل  ٍُ
ْٔدِف َيددْخَتِِ

ْقا ؾِ ُٕ دا ـَ ددا  َّ ْٔ
ؿ ؾِ ُٓ ْٔدَْ ْهِؾ َب ٍَ داػ:  َواف ًَ وئ  ۇئ   ۇئ   ۆئ   ژ َؿداَل َت

ددداػ: ژۆئ    ًَ ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ژ , َوَؿددداَل َت

 .ژک   

اًمنمح 

 :القضاص 

٤م جي٥م اإل َن سمف اًم٘مّم٤مص، وهق أظمذ احلوؼ ُموـ اًمٔمو٤ممل ًمٚمٛمٔمٚموقم، ىمو٤مل اهلل ومم

ڎ  ڎ   ڈ  چ  ، وىمووو٤مل شمٕمووو٤ممم:   {٢انًطففووويٍ  } چوئ  ۇئ   ۇئ   ۆئ   ۆئ   چ  شمٕمووو٤ممم:

 .{٦٥}انسج ة   چڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک     

و ٙمقن اًم٘مّم٤مص سم٠من خُيذ ُمـ طمًٜم٤مت اًمٔم٤ممل إمم اعمٔمٚمقم سم٘مدر ُمٔمٚمٛمتف، وم٢من مل 

ـْ َأيِب شمٙمـ ًم ٚمٔم٤ممل طمًٜم٤مت.. ُأظمذت ُمـ ؾمٞمئ٤مت اعمٔمٚمقم، ومٓمرطم٧م قمغم فم٤معمف، ومَٕم

َؿ ىَم٤مَل: )) ـْ ُهَرْ َرَة ريض اهلل قمٜمف َأنَّ َرؾُمقَل اهللَِّ َصغمَّ اهللَُّ قَمَٚمْٞمِف َوآًمِِف َوَصْحٌِِف َوؾَمٚمَّ َم

فُ  َٕ ا ,َؾِ٘ َٓ ُف ِمْْ ِْ َِ ََٔتَح ِْ َِخِٔف.. َؾ
ِٕ ٌة  َّ
َْٕت ِظَْْدُه َمْيِِ ا ـْ َؿّْضِؾ  ـَ َٓ ِدْرَهٌؿ, ِم َْٔس َثَؿ ِديَْاٌر َو َف

َِّٔلاِت َأِخِٔف  ـْ َش ـْ َفُف َحَِضَْاٌت.. ُأِخَذ ِم ُُ ْ َي ـْ َحَِضَْاتِِف, َؾِْ٘ن ََل َِخِٔف ِم
ِٕ َخَذ  ْٗ َأْن ُي

ْٔفِ  َِ  (( أظمرضمف اًمٌْل٤مري.َؾُىِرَحْت َظ

ٝمو٤م، ومٗمول وٓ  ٘متٍم اًم٘مّم٤مص قمغم اعمٔم٤ممل اًمّمٖمػمة وم٘مط: سموؾ طمتوك اًمٙمٌوػمة ُمٜم

احلد ٨م اًمٓمق ؾ  ٘مقل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ أن اهلل  ٘مقل  قم اًم٘مٞم٤مُم٦م: 

َْدِة )) ـْ َأْهدِؾ اجْلَ ـْ َأْهِؾ افَْاِر َأْن َيْدُخَؾ افَْاَر َوَفدُف ِظْْدَد َأَحدٍد ِمد ََحٍد ِم
ِٕ ٌِل  َٓ َيَّْْض ... َو

ََحدٍ  ِٕ ٌِل  َٓ َيَّْْض ـْ  َحؼَل َحَتك َأُؿَهُف ِمُْْف, َو ََحدٍد ِمد
ِٕ َْدَة َو َْدِة َأْن َيدْدُخَؾ اجْلَ ـْ َأْهدِؾ اجْلَ ِمد

ةُ  َّ ْى َِ  ((أظمرضمف اإلُم٤مم أخد.َأْهِؾ افَْاِر ِظَْْدُه َحؼَل َحَتك َأُؿَهُف ِمُْْف َحَتك اف
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ِر َحؼَل  ْٓ ـْ َوَراِف افَي داِل َأْو ِم َّ ْغِ َأْو بِافنِّ
ِّ
َٔ داِل بِاف َّ  ........... َوَأْخُذ ـَِتاِب إَْظ

اًمنمح 

و ٙمقن اًم٘مّم٤مص  قم اًم٘مٞم٤مُم٦م طمتك سملم اًمٌٝم٤م ؿ، ًم٘مقل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف 

َِْحاِف ))وصحٌف وؾمٚمؿ:  اَد فَِِناِة اجْلَ ََ َٔاَمِة, َحَتك ُي
َِ ا َيْقَم اْف َٓ

قَق إَِػ َأْهِِ َُ َن احْلُ دُّ َٗ َفُت

افِ  َٕ ْر ََ ـْ افَناِة اْف  سمٗمتح اجلٞمؿ وؾمٙمقن اًمالم أظمرضمف ُمًٚمؿ، واًِمِمَّ  ((ِم
ِ
٤مِة اجْلَْٚمَح٤مء

، أي: 
ِ
٤مِة اًْمَ٘مْرَٟم٤مء ء اًمتل ٓ ىمرن هل٤م، واًمِمَّ َّ سمٕمده٤م ُمٝمٛمٚم٦م وسمٕمده٤م أًمػ ممدودة: هل اجل

 اًمتل هل٤م ىمرون، وىمد ٟمٓمح٧م اجلٚمح٤مء ذم اًمدٟمٞم٤م.

و ٘متص أ ْم٤ًم ًمٚمحٞمقان ُمـ اإلٟم٤ًمن يمَ ورد ذم سمٕمض إظم٤ٌمر، وُمٜمٝم٤م ىمقًمف 

ْرِ صحٌف وؾمٚمؿ: ))صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف و ٌَ ا بِ َٓ قًرا َؾاَم َؾْقَؿ ٍُ َِضاٍن َؿَتَؾ ُظْه ْٕ ـْ إِ َما ِم

ا((  َٓ ََٖفُف اهللَُ َظَز َوَجَؾ َظْْ َٓ َش ا.. إِ َٓ َِّ ـْ أظمرضمف اًمٜم٤ًم ل، وذم ًمٗمظ قمٜمد أخد: ))َح َم

َٔاَمِة 
َِ قًرا َظَّضًثا.. َظَج إَِػ اهللَِ َظَز َوَجَؾ َيْقَم اْف ٍُ ا َؿَتَؾ ُظْه ًٕ قُل: َيا َربِّ إَِن ُؾََل َُ ِمُْْف, َي

ةٍ  ًَ ٍَ َْْ
ِْل دِ ِْ ُت َْ ِْل َظَّضًثا, َوََلْ َي َِ  ((.َؿَت

 :الضحف 

ومم٤م جي٥م اإل َن واًمتّمد ؼ سمف اًمّمحػ، اعمًٓمقر ومٞمٝم٤م إقمَل وإىمقال، 

ڳ  ڳ  ڱ   چ  ومٛمـ اًمٜم٤مس ُمـ  ٠مظمذ يمت٤مسمف سمٞمٛمٞمٜمف وهؿ أهؾ اًمٗمقز، ىم٤مل شمٕم٤ممم:

ں  ڻ       ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ڱ       ڱ  ڱ  ں

ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  

، وُمٜمٝمؿ ُمـ  ٠مظمذ يمت٤مسمف سمِمًَمف، وهؿ أهؾ  {٦٧ – ٣١}انحاقت   چ﮺ ﮻  

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ        ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې             ى  ى  ائ   چ  اخلنان، ىم٤مل شمٕم٤ممم:

  چىئ          ىئ        ۈئېئ  ېئ  ېئ     ۈئ     وئ        ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ               ەئ  ەئ  وئ  ائ  
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، مجٞمع اًمٜم٤مس طمتك إؿم٘مٞم٤مء أ َهنؿ.وقمٜمدُم٤م شمتٓم٤م ر اًمّمحػ  ٛمد {٦١ – ٦٥}انحاقت  

ظمٚمػ فمٝمقرهؿ، ومٛمـ يمت٥م اهلل قمٚمٞمف أظمذ يمت٤مسمف سمِمًَمف، وم٢من و رد(ون أ دهيؿ اًمِمَل 

 اًمٙمت٤مب  ٓمػم و ٠مشمٞمف ُمـ وراء فمٝمره طمتك  ٘مع ذم  ده اًمِمَل، وًمذًمؽ ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 .{٣١}االَشقا:   چژ  ژ  ڑ  ڑ          ک  ک  چ 

 ىم٤مل ص٤مطم٥م اجلقهرة: 

 وواضم٥ٌم أظموُذ اًمٕمٌو٤مد اًمّموحٗم٤م

 

 

 يموووَ ُموووـ اًم٘مووورآن ٟمّّمووو٤ًم قُمِرومووو٤م

  :احلضاب 

ومم٤م جي٥م اإل َن واًمتّمد ؼ سمف.. احل٤ًمب، هق: قم٤ٌمرة قمـ حم٤مؾم٦ٌم اخلال ؼ ُمـ 

ىِمٌؾ احلؼ شمٕم٤ممم، ومردًا ومردًا، ومٞمقىمٗمٝمؿ ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ىمٌؾ آٟمٍماف ُمـ اعمحنم

قمغم مجٞمع ُم٤م ومٕمٚمقه ُمـ ظمػم ورش، ىمقًٓ وومٕماًل، إمج٤مًٓ وشمٗمّمٞماًل، طمتك قمغم وزن 

ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ڎ  ڈ  ڈ  چىم٤مل شمٕم٤ممم:  ُم ٘م٤مل ذرة(،

 .{٢ – ٤}انشنشنت   چک  ک  ک  گ  گ  

 ىم٤مل ص٤مطم٥م اجلقهرة:

 ..................واحلًووووو٤مب

 

 

 طموووٌؼ وُمووو٤م ذم احلوووِؼ ارشمٞمووو٤مُب 

و ِمٛمؾ احل٤ًمب اعم١مُمـ واًمٙم٤مومر ُمـ اإلٟمس واجلـ، إٓ ُموـ اؾموت ٜمك اهلل شمٕمو٤ممم  

ـْ َأيِب ُأَُم٤مَُموو٦َم  ِوولِّ  ُمووٜمٝمؿ، وَمَٕموو ـْ اًمٜمٌَّ   ىَموو٤مَل:ًمووف وصووحٌف وؾمووٚمؿ صووغم اهلل قمٚمٞمووف وآ قَموو

ًَِغ  َأْفًٍا )) ـْ  ُأَمتِل  َشّْض ََْة  ِم ْرِ   َوَظَدِِن  َريبِّ  َظَز  َوَجَؾ  َأْن  ُيْدِخَؾ  اجْلَ ٌَ  ِحَِضاٍب   بِ

                                                 

 (.179ْلتٍم اعمٗمٞمد )(، واعم84يمٗم٤م ٦م اًمرهم٥م سمنمح هدا ٦م اًمٓم٤مًم٥م )ـمٌٕم٦م دار اعمٝم٤مضمر( )اٟمٔمر:  (1)
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ؾِّ  ـُ َٓ َظَذاٍب َمَع  َٔداِت َريبِّ َظدَز َوَجدَؾ  َو ـْ َحَث َٔداٍت ِمد ا َوَثََلَث َحَث ًٍ قَن َأْف ًُ (( َأْفٍػ َشّْض

 واسمـ ُم٤مضمف. أظمرضمف أخد، واًمؽمُمذي ،

ـِ ؾَمووْٕمٍد  ـْ ؾَمووْٝمِؾ سْموو ِوولِّ  وقَموو ـْ اًمٜمٌَّ صووغم اهلل قمٚمٞمووف وآًمووف وصووحٌف وؾمووٚمؿ  قَموو

ا َأْو َشّضْ ىَم٤مَل:)) ًٍ قَن َأْف ًُ ـْ ُأَمتِل َشّْض ـَ ِم َِ َْٔدُخ ْؿ َحَتك َيْدُخَؾ َف َٓ َيْدُخُؾ َأَوهُلُ ُع ِماَئِة َأْفٍػ 

َة اْفَّضْدرِ  َِ ْٔ ِر َف َّ ََ ْؿ َظَذ ُصقَرِة اْف ُٓ  أظمرضمف اًمٌْل٤مري وُمًٚمؿ.(( آِخُرُهْؿ ُوُجقُه

َٓ وذم احلوود ٨م ذيموور ُمووٜمٝمؿ وم٘موو٤مل:)) وَن َو َٓ َيَتَىددَرُ ُؿقَن َو َٓ َيِْضددَسْ ـَ  ُهددْؿ اَفددِذي

َتُقوَن َوَظَذ رَ  ُْ ُِقنَ َي ـَ ِْؿ َيَتَق  (( أظمرضمف اًمٌْل٤مري وُمًٚمؿ وأخد.ِبِّ

ومٛمـ يم٤من ُمـ اعم١مُمٜملم أدٟمك إمم اًمرخ٦م.. ُأدظمؾ اجلٜم٦م سمٖمػم طم٤ًمب، ُمـ يم٤من ُمـ 

اًمٙم٤مومر ـ أدٟمك إمم اًمٖمْمو٥م.. أدظموؾ اًمٜمو٤مر سمٖموػم طمًو٤مب، صموؿ ـم٤م ٗمو٦م صم٤مًم و٦م شمقىموػ 

ـْ قَم٤مِ َِم٦َم ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىَم٤مًَم٧ْم: ىَم٤مَل َرؾُموقُل ا صوغم اهلل قمٚمٞموف وآًموف هلل ًمٚمٛمح٤مؾم٦ٌم، وَمَٕم

َب :))وصحٌف وؾمٚمؿ  َٔاَمِة ُظذِّ
َِ ـْ ُحقِشَب َيْقَم اْف ((، وَمُ٘مْٚم٧ُم َأًَموْٞمَس ىَموْد ىَمو٤مَل اهلل قَموزَّ َم

 :  {٢} االَشقا:  چ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ چ َوضَمؾَّ

َِ وَمَ٘م٤مَل:)) َِضاَب َيدْقَم اْف ُٕقؿَِش احْلِ ـْ  ْرُ , َم ًَ اَم َذاِك اْف َٕ َِضاُب, إِ
َْٔس َذاِك احْلِ َٔاَمدِة َف

َب   أظمرضمف اًمٌْل٤مري وُمًٚمؿ واًمٚمٗمظ ًمف.(( ُظذِّ

واعمراد  سم٤معمٜم٤مىمِم٦م  ذم  احلد ٨م:  آؾمت٘مّمو٤مء  ذم  اعمح٤مؾمو٦ٌم،  واعمٓم٤مًمٌو٦م  سم٤مجلٚمٞموؾ 

 واحل٘مػم وشمرك اعم٤ًمحم٦م.

 

                                                 

 (.11/451ومتح اًم٤ٌمري )اٟمٔمر:  (1)
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وىم٤مل اإلُمو٤م ـْ ُاؾْمُتْ٘مِ َ ٌَو٤مد ، وَمَٛمو  م اًمٜمقوي:)َوَُمْٕمٜمَو٤مُه : َأنَّ اًمتَّْ٘مِّموػم هَم٤مًمِو٥م ذِم اًْمِٕم

ك  ْ َـّ اهللَّ شَمَٕم٤ممَم َ ْٕمُٗمق َوَ ْٖمِٗمر َُم٤م ُدون اًمنمِّ ٤مَُمح َهَٚمَؽ ، َوَدظَمَؾ اًمٜم٤َّمر ، َوًَمِٙم ًَ قَمَٚمْٞمِف ، َومَلْ ُ 

ـْ َ َِم٤مء( اهو. َ
 عمِ

صوغم اهلل قمٚمٞموف وآًموف وصوحٌف  ًمٚمٜمٌول و ٙمقن احل٤ًمب سمٕمود اًمِموٗم٤مقم٦م اًمٕمٔمٛموك

 ذم ومّمؾ اًم٘مْم٤مء.وؾمٚمؿ 

ثَلثة أؿقال وىمد اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم اعمراد ُمـ إ ٘م٤مف اًمٜم٤مس قمغم أقمَهلؿ قمغم 

 :وهل

أن خيٚمؼ اهلل شمٕم٤ممم ذم ىمٚمقهبؿ قمٚمقُم٤ًم رضور ٦م سمٛم٘مو٤مد ر أقمَهلوؿ ذم اًم وقاب  (1

 واًمٕم٘م٤مب، وهق ىمقل اًمٗمْلر.

و ١مشمٞمٝمؿ يمت٥م أقمَهلؿ، وومٞمٝم٤م  أن  قىمٗمٝمؿ سملم  د ف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، (2

ؾمٞمئ٤مهتؿ وطمًٜم٤مهتؿ، وهق ُمٜم٘مقل قمـ اسمـ قم٤ٌمس، وىمد ىم٤مل أهؾ اًمٕمٚمؿ أن هذا 

اًم٘مقل ومٞمف ىمّمقر: ٕن احل٤ًمب همػم ىم٤مرص قمغم هذا اعم٘مدار، أي: قمغم ُم٘مدار 

إقمٓم٤م ٝمؿ  يمتٌٝمؿ  وم٘مط: ٕٟمف ىمد ورد  أن اًمٙم٤مومر   ٜمٙمر  ُم٤م  قضّمف إًمٞمف  ُمـ ضمرم،  

ۆئ ۆئ ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ    ېئ  چ٤مل شمٕم٤ممم: ومتِمٝمد قمٚمٞمف ضمقارطمف، ىم

ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی    جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  

ـِ َُم٤مًمٍِؽ {٦١ – ٣١} صهج   چحب ـْ َأَٟمِس سْم ىَم٤مَل: يُمٜم٤َّم قِمٜمَْد َرؾُمقِل  ، وقَم

 ِمَؿ   َتْدُرونَ   َهْؾ وَمَْمِحَؽ، وَمَ٘م٤مَل:))وصحٌف وؾمٚمؿ  وآًمف  قمٚمٞمف   اهلل صغم   اهلل

                                                 

 (.17/136رشح ُمًٚمؿ ًمٚمٜمقوي  )اٟمٔمر:  (1)
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دقُل َيدا (( ىَم٤مَل: ىُمْٚمٜم٤َم اهلل َوَرؾُمقًُمُف َأقْمَٚمُؿ، ىَم٤مَل:))َأْضَحُؽ  َُ ّْضدِد َرَبدُف َي ًَ ـْ ُُمَاَضَّضِة اْف ِم

دقُل َؾدِ٘  َُ َٔ قُل َبَذ َؿاَل َؾ َُ ِؿ َؿاَل َي ِْ ـْ افيُّ َٓ َربِّ َأََلْ ُتِْرِِن ِم ِزد إِ ٍْ َٕ َٓ ُأِجٔدُز َظدَذ  ِنِّ 

داتِّضَِغ  َُ ًٔدا َوبِداْفَُِراِم اْف ِٓ ْٔدَؽ َصد َِ َٔدْقَم َظ ِِضدَؽ اْف ٍْ ك بَِْ ٍَ ـَ قُل  َُ َٔ َصاِهًدا ِمِّْل َؿاَل َؾ

َْٖظاَمفِِف َؿاَل ُثؿَ  َِل َؿاَل َؾَتْْىُِؼ بِ ْٕىِ إِِف ا ـَ َْر ِٕ اُل  ََ ُٔ ُْٔخَتُؿ َظَذ ؾِِٔف َؾ قًدا َؿاَل َؾ ُٓ َذ  ُص ُُيَ

اِضُؾ  َٕ ُْْت ُأ ـُ ـَ  ُُ ْْ ًَ ا َؾ ًَ ـَ َوُشْح ُُ ًدا َف ًْ قُل ُب َُ َٔ ََلِم َؿاَل َؾ َُ َُْْٔف َوَبْغَ اْف (( أظمرضموف َب

 ُمًٚمؿ.

ـْ َأيِب ُهَرْ َرَة  صغم اهلل  ىَم٤مَل: ىَمَرَأ َرؾُمقُل اهلل وورد أ ْم٤م أن إرض شمِمٝمد، ومَٕم

َأَتدْدُروَن ، ىَمو٤مَل:)){٧}انشنشنوت    چڃ  ڃ  ڃچ قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ 

ؾِّ َظّْضدٍد (( ىَم٤مًُمقا: اهلل َوَرؾُمقًُمُف َأقْمَٚمُؿ، ىَم٤مَل:))َما َأْخَّضاُرَها ـُ َد َظَذ  َٓ َؾَِ٘ن َأْخَّضاَرَها َأْن َتْن

دِذِه  َٓ دَذا َؿداَل َؾ ـَ دَذا َو ـَ دَذا َيدْقَم  ـَ دَذا َو ـَ دَؾ 
ِّ دقَل َظ َُ ِرَهدا َأْن َت ْٓ َؾ َظدَذ َط

ِّ َأْو َأَمٍة باَِم َظ

 (( أظمرضمف اًمؽمُمذي.اُرَهاَأْخّضَ 

واًم٘مقل اًم ٤مًم٨م هوق: أن  ٙمٚمٛمٝموؿ اهلل ذم ؿمو٠من أقمَهلوؿ ، ويمٞمٗمٞمو٦م ُمو٤م هلو٤م ُموـ  (3

ووِٛمَٕمُٝمؿ يمالُمووف اًم٘موود ؿ، وهووذا ُموو٤م شمِمووٝمد ًمووف  ًْ اًم ووقاب، وُموو٤م قمٚمٞمٝموو٤م ُمووـ اًمٕم٘موو٤مب، وَمُٞم

ـِ طَم٤مشمٍِؿ  ـْ قَمِديِّ سْم صوغم اهلل قمٚمٞموف ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل  إطم٤مد ٨م اًمّمحٞمح٦م، ومَٕم

َْْٔدُف :))وصحٌف وؾمٚمؿ وآًمف  َْٔس َب َٔاَمدِة َوَفد
َِ ُف َيدْقَم اْف ُف َربُّ ُّ ِِّ َُ ُٔ َٓ َش ـْ َرُجٍؾ إِ ْؿ ِم ُُ َما ِمْْ

ََٖم ِمْْفُ  ًْٔلا َؿَدَمُف ُثَؿ َيُْْيُر َأْص َٓ َص ًْٔلا إِ ـَ ِمُْْف َؾََل َيَرى َص َّ َُْْٔيُر َأْي اٌن َؾ َُْْٔف ُتْرمُجَ َؾََل َيَرى  َوَب

 َٓ ًْٔلا إِ ُف افَْدارُ َص ُِ ّضِ َْ ِف َؾَتِْضَت ِٓ اَف َوْج ََ ِْ ًْٔلا َؿَدَمُف ُثَؿ َيُْْيُر تِ صوغم اهلل (( ىَمو٤مَل َرؾُموقُل اهلل  َص

دُف َحدَر افَْداِر َوَفدْق بِِندؼِّ :))قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ  َٓ َل َوْج
َِ ْؿ َأْن َي ُُ ـْ اْشَتَىاَع ِمْْ َم

ْؾ  ًَ ٍْ َٔ ِْ  (( أظمرضمف اًمٌْل٤مري.ََتَْرٍة َؾ
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وٓ  ِمٖمٚمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤مل حم٤مؾم٦ٌم أطمد قمـ أطمد: سمؾ حي٤مؾم٥م اًمٜم٤مس مجٞمٕم٤ًم ُمٕم٤ًم، 

وئ  وئ  چطمتك أن يمؾ واطمد  رى أٟمف اعمَح٤مؾم٥م وطمده، ُمع يم رهتؿ، ىم٤مل شمٕمو٤ممم: 

ې  ې  ې  ې  ى   ى    ائ       چ ْموو٤ًم: ، وىموو٤مل أ {٦١٦}انبقووزة   چۇئ    

 ، وم٤مًمٞمقم ـمق ؾ واهلل ه ع احل٤ًمب.{٧}انًاارج   چائ   ەئ  ەئ  وئ  

: ومتْلتٚموػ، ومٛمٜموف اًمٞمًوػم وُمٜموف اًمٕمًوػم، واًمنو واجلٝمور،  وأما ـٍٔٔة احلِضداب

واًمتقسمٞمخ  واًمٗمْمؾ   واًمٕمدل،  وطمٙمٛم٦م  هذا  آظمتالف.. إفمٝمو٤مر شمٗمو٤موت اعمراشمو٥م 

 اًمٜم٘مص، ومٗمٞمف شمرهمٞم٥م  ذم احلًٜم٤مت، وزضمر قمـ اًمًٞمئ٤مت.ذم اًمٙمَل، وومْم٤م ح أهؾ 

ـَ :))َوآًمِِف َوَصْحٌِِف َوؾَمٚمَّؿَ  وم٘مد ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل َصغمَّ اهلل قَمَٚمْٞمفِ  ِم ْٗ إَِن اهللََ ُيْدِِن اْدُ

َذا ؾَ  ـَ َْٕب  ِرُف َذ ًْ َذا َأَت ـَ َب  ْٕ ِرُف َذ ًْ قُل َأَت َُ َٔ ُه َؾ ُف َوَيِْضُسُ ٍَ َْ ـَ ِْٔف  َِ ََٔوُع َظ ْؿ أي: َؾ ًَ َٕ قُل  َُ َٔ

 َٕ َٔا َوَأ ْٕ َْٔؽ ِِف افدُّ َِ ا َظ ُُتَ َؽ َؿاَل َشَسْ َِ ُف َه َٕ ِِضِف َأ ٍْ َٕ ُٕقبِِف َوَرَأى ِِف  ا َربِّ َحَتك إَِذا َؿَرَرُه بُِذ

 َ ْٕ قُل ا َُ َٔ قَن َؾ َُ
اؾُِر َواْدَُْاؾِ َُ َىك ـَِتاَب َحَِضَْاتِِف َوَأَما اْف ًْ ُٔ َْٔقَم َؾ ُرَها َفَؽ اْف

ٍِ ادُ َأْؽ َٓ (( ْص

 أظمرضمف اًمٌْل٤مري، وُمًٚمؿ، واًمٗمظ ًمٚمٌْل٤مري.

 :ُاملٗشا 

وهوق قمٌو٤مرة قموـ  وومد سمٚمٖم٧م أطم٤مد  ف ُمٌٚمغ اًمتقاشمر، ومم٤م جي٥م اإل َن سمف اعمٞمزان،

ىمّم٦ٌم وقمٛمقد ويمٗمت٤من، يمؾ ُمٜمٝمَ أوؾمع ُمـ أـمٌو٤مق اًمًوَوات وإرض، وضمؼم وؾ 

احلًٜم٤مت واًمًٞمئ٤مت، آظمذ سمٕمٛمقده، ٟم٤مفمٌر إمم ًم٤ًمٟمف، وُمٞمٙم٤م ٞمؾ أُملم قمٚمٞمف، شمقزن ومٞمف 

 و ٙمقن ذًمؽ سمٕمد احل٤ًمب.

 صٜمػ وهق ُمٞمزان واطمد قمغم اًمراضمح، وىمٞمؾ: ًمٙمؾ قم٤مُمؾ ُمقاز ـ  قزن سمٙمؾ ُمٜمٝم٤م
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ڤ  چ  ، وىم٤مل أ ْم٤ًم: {٢}األعزاف   چڳ  ڳ  ڱچ  ُمـ قمٛمٚمف، ىم٤مل شمٕم٤ممم:

ڳ  ڳ  ڱڱ  چ ، وىم٤مل أ ْم٤ًم: {٧٤}األَبيا    چڤ      ڤ  ڤ      ڦ

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  

إٟمَ هق  چڤ      چ٤م ذم ىمقًمف ٜم، واجلٛمع ه{١ – ٢}األعزاف   چہ   ہ  

 ًمٚمتٕمٔمٞمؿ قمغم اعمِمٝمقر ُمـ أٟمف ُمٞمزان واطمد جلٛمٞمع إُمؿ، وجلٛمٞمع إقمَل.

 راد سم٤مًم ٘مؾ واخلٗم٦م قمغم ىمقًملم:وىمد أظُمتِٚمػ ذم اعم

 : أٟمف قمغم صقرشمف ذم اًمدٟمٞم٤م، أي: أن اًم ٘مٞمؾ  ٜمزل، واخلٗمٞمػ  ّمٕمد.إول

 : أٟمف قمغم قمٙمس صقرشمف ذم اًمدٟمٞم٤م، وم٤مًم ٘مٞمؾ  ّمٕمد واخلٗمٞمػ  ٜمزل.افثاِن

  ُكٗفٗٛ الٕس: 

 يمٞمٗمٞم٦م اًمقزن.. ومٗمٞمف ىمقٓن:وأُم٤م 

إقموَل اًمًوٞمئ٦م  : أن صحػ إقمَل اًمّم٤محل٦م شمقوع ذم يمٗمف، وصوحػإول

شمقوع ذم يمٗم٦م أظمرى، وم٠مهيَ رضمح٧م.. ومٝمل اًمٖم٤مًمٌو٦م، سمٜمو٤مًء قموغم أن احلًوٜم٤مت ممٞموزة 

 سمٙمت٤مب، واًمًٞمئ٤مت سمخظمر.

ـِ اًْمَٕمو٤مِص  ـَ قَمْٛمِرو سْم ٌِْد اهلل سْم ـْ قَم ىَمو٤مَل: ىَمو٤مَل   و ِمٝمد هلذا طمد ٨م اًمٌٓم٤مىم٦م، وَمَٕم

َؿ  َصغمَّ اهلل قَمَٚمْٞمِف َوآًمِِف َوَصوْحٌِِف َوؾَمو َرؾُمقُل  اهلل  إَِن  اهللََ َظدَز  َوَجدَؾ  َيِْضدَتْخُِِص :))ٚمَّ

ًَِغ ِشدِجَل   ًة َوتِِْضد ًَ ْٔدِف تِِْضد َِ َُْْٔؼُ َظ َٔاَمِة َؾ
َِ ََلئِِؼ َيْقَم اْف ـْ ُأَمتِل َظَذ ُرُفوِس اخْلَ َرُجًَل ِم

ًْٔلا  َأطَ  ـْ َهَذا َص قُل َفُف َأُتُُِْْر ِم َُ ؾُّ ِشِجؾ  َمَد اْفَّضَكِ ُثَؿ َي اؾُِيقَن ـُ َتَّضتِل احْلَ ـَ ْتَؽ  َّ َِ 

                                                 

 (.299اٟمٔمر: إ٤َمف اعمر د ) (1)

 (.411اًمٌٞماقري )اٟمٔمر:  (2)
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 , َٓ َيدا َربِّ دقُل:  َُ َٔ دُت افَرُجدُؾ, َؾ َٓ ُّْٔض قُل: َأَفدَؽ ُظدْذٌر َأْو َحَِضدٌَْة, َؾ َُ َٔ , َؾ َٓ َيا َربِّ َؿاَل: 

قُل: َبَذ إِ  َُ َٔ دا َؾ َٓ َْٔؽ, َؾُتْخَرُج َفدُف بَِىاَؿدٌة ؾِٔ َِ َْٔقَم َظ َؿ اْف ِْ َٓ ُط ا َحَِضًَْة َواِحَدًة  َٕ َن َفَؽ ِظَْْد

دقُل: َيدا  َُ َٔ دوُه, َؾ دقُل: َأْحُِضُ َُ َٔ ًدا َظّْضُدُه َوَرُشدقُفُف(, َؾ َّ َٓ اهلل َوَأَن ُُمَ
َٓ إَِفَف إِ ُد َأْن  َٓ أ)َْص

ددُؿ, َؿدداَل: َؾُتقَضددُع َربِّ َمددا َهددِذِه اْفّضَِىاَؿددُة َمددَع  َِ َٓ ُتْي ددَؽ  َٕ دداُل: إِ ََ ُٔ ددِجََلِت, َؾ َهددِذِه افِضِّ

ٌف بِِْضدِؿ  دُؾ َرْ َُ َٓ َيْث َِْت اْفّضَِىاَؿُة, َو َُ ِجََلُت َوَث ٍة, َؿاَل: َؾَىاَصْت افِضِّ ٍَ ـَ ِجََلُت ِِف  افِضِّ

ـِ افَرِحٔؿِ   (( أظمرضمف اإلُم٤مم أخد.اهلل افَرمْحَ

ر، : أن اعمووقزون هووق أافثدداِن ووؿ أي: إقمووَل وشمّمووقَّ ًَّ قمٞموو٤من إقمووَل، طمٞموو٨م دم

ومتّمّقر إقموَل اًمّمو٤محل٦م سمّموقرة طمًوٜم٦م ٟمقراٟمٞمو٦م، صموؿ شمٓمورح ذم يمٗمو٦م اًمٜموقر وهول 

 اًمٞمٛمٜمك، ومت ٘مؾ سمٗمْمؾ اهلل.

وشمّمّقر إقمَل اًمًٞمئ٦م سمّمقرة ىمٌٞمح٦م فمٚمَٟمٞم٦م، صمؿ شمٓمرح ذم يمٗم٦م اًمٔمٚمٛمو٦م وهول 

طمًٜم٤مشمف وشم ٘مؾ ؾمٞمئ٤مشمف سمٕمودل اًمِمَل، ومتْلػ، وهذا ذم اعم١مُمـ، أُم٤م اًمٙم٤مومر.. ومتْلػ 

 اهلل شمٕم٤ممم.

 ىم٤مل ص٤مطم٥م اجلقهرة:

 وُم وووؾ هوووذا اًموووقزُن واعمٞموووزانُ 

 

 

 ومتووووقزن اًمٙمتوووو٥ُم أو إقمٞموووو٤منُ 

وىمٞمؾ: ُ قزن اًمِمْلص ٟمٗمًف: ٕٟمف ورد أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ أُمر  

  –سمـ ُمًٕمقد أن  ّمٕمد ؿمارة ومٞم٠مشمٞمف سمٌمء ُمٜمٝم٤م، ومٜمٔمر أصح٤مسمف إمم خقؿم٦م ؾم٤مىمٞمف 

 :ومْمحٙمقا ُمٜمٝم٤م وم٘م٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ -: دىم٦م ؾم٤مىمٞمف أي

                                                 

 (.311، وإ٤َمف اعمر د )(414-413(، واًمٌٞماقري )189ٗمٞمد )اعمْلتٍم اعماٟمٔمر:  (1)
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ـْ ُأُحدددٍ )) ددُؾ ِمدد ََ ْٔددَزْاِن َأْث
ْؿ ! َفِرْجددُؾ َظّْضددِد اهللِ ِِف ادِ ُُ ُُ  (( أظمرضمووف اسمووـ أيبَمددْا ُيْوددِح

ـْ وذم ًمٗموظ:))ؿمٞم٦ٌم. دُؾ ِمد ََ َْٔاَمدِة َأْث
َِ ْقَن  َفِرْجدُؾ َظّْضدُد اهللِ ِظْْدَد اهللِ َيدْقَم اف ُُ َمدْا َتْودَح

 (( أظمرضمف أسمق  ٕمغم.ُأُحدٍ 

ـْ ُأُحددٍ وذم ًمٗمظ:)) ُؾ ِم ََ َْٔاَمِة َأْث
َِ ـِ َيْقَم اف ّْضُد اهللِ ِِفْ اَدَقْاِزْي ًُ َِٔدِه َف ِزْ بِ ٍْ َٕ (( َواَفَذْي 

 ؼماا، واًمٌزار، واًمٚمٗمظ ًمٚمٓمؼماا. أظمرضمف اًمٓم

وذم روا ٦م: قمـ اسمـ ُمًوٕمقد ىمو٤مل : عمو٤م ىمتٚمو٧م أسمو٤م ضمٝموؾ أٟمو٤م واسمٜمو٤م قمٗموراء شمٖمو٤مُمز 

ًم٘مووقة أسمووك ضمٝمووؾ   -صووغم اهلل قمٚمٞمووف وآًمووف وصووحٌف وؾمووٚمؿ  -أصووح٤مب رؾمووقل اهلل 

صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف  -ووٕمػ ىمقة اسمـ ُمًٕمقد ودىم٦م ؾم٤مىمٞمف ومٚمحظ إًمٞمٝمؿ رؾمقل اهلل 

ـِ  ؼ يمالُمٝمؿ صمؿ ىم٤مل:))وحل  -وصحٌف وؾمٚمؿ  َٔدِدِه َفَِضداَؿا َظّْضدِد اهللِ ْبد د بِ ِزْ ٍْ َٕ َواَفَذْي 

ـْ  ُأُحدٍد((,  دُؾ  ِمد ََ َْٔاَمدِة  َأْث
َِ ْقٍد  َيدْقَم  اف ًُ ـْ  ُأُحدٍد ورم  ًمٗموظَمِْض : ))َأَصددُّ  َوَأْظَيدُؿ  ِمد

 (( أظمرضمف اًمدارىمٓمٜمك ذم إومراد ، واسمـ قم٤ًميمر.َوِحَرافٍ 

 ٟم٤ًمن ُ قزن.ومدلَّ يمؾ ذًمؽ قمغم أن اإل

 :ُفائدٚ الٕس 

ىمد  ت٤ًمءل اًمِمْلص، ُم٤م وم٤م دة اًمقزن واهلل  ٕمٚموؿ سمحو٤مل اًمِموْلص، وٓ ٕطمود 

  ُمٕمف طمٙمؿ؟

 وم٤مجلقاب هق: ضمٕمٚمف قمالُم٦م ٕهؾ اًمًٕم٤مدة واًمِم٘م٤موة، وشمٕمر ػ اًمٕم٤ٌمد سمَ هلؿ

 وقمٚمٞمٝمؿ ُمـ اخلػم واًمنم، وإىم٤مُم٦م احلا٦م قمٚمٞمٝمؿ.

                                                 

 (.311اٟمٔمر: إ٤َمف اعمر د ) (1)
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 :ٚفائد 

يمؾ ُمـ طمقؾم٥م.. ُوِزٟم٧م أقمًَمف، وُمـ ٓ.. ومال، وُمـ مجٚم٦م ُمـ شموقزن أقمًَموف.. 

اًمٙمٗم٤مر، ومتقزن ؾمٞمئ٤مت اًمٙم٤مومر همػم اًمٙمٗمور، أُمو٤م اًمٙمٗمور.. وموال وم٤م ودة ُموـ وزٟموف: ٕن 

ٙمٗموور   ووقزن، طمٞموو٨م قمذاسمووف دا ووؿ،  وىموود ورد ذم يمووالم اًم٘مرـمٌوول ُموو٤م  وودل قمووغم أن اًم

 ىم٤مل:)ومُتاٛمع ًمف هذه إُمقر وشمقوع ذم ُمٞمزان اًمٙم٤مومر، ومػمضمح اًمٙمٗمر هب٤م(اهو.

 :ّٛعب 

وهل: أن وزن أقمَل اعمو١مُمـ فمو٤مهر: ًمقضموقد طمًوٜم٤مت  ،ىمد  قرد اًمٌٕمض ؿمٌٝم٦م

 شم٘م٤مسمؾ ؾمٞمئ٤مت، أُم٤م وزن ؾمٞمئ٤مت اًمٙم٤مومر ومٖمػم فم٤مهر: ٟٓمٕمدام احلًٜم٤مت اعم٘م٤مسمٚم٦م.

ٜمٝمؿ صوٚم٦م اًمورطمؿ واعمقاؾمو٤مة واًمٕمتوؼ واًمقىموػ واجلقاب هق: أٟموف ىمود  ٙموقن ُمو

ذم  –إذا صودرت ُموٜمٝمؿ  –وهمػمه٤م مم٤م ٓ حيت٤مج إمم ٟمٞم٦م ُموٜمٝمؿ، ومُتإموؾ هوذه إُموقر 

ُم٘م٤مسمٚم٦م ؾمٞمئ٤مهتؿ، ومُٞمْلٗمػ قموٜمٝمؿ سموذًمؽ ُموـ قموذاب اًمٙمٗمور، ومتوقزن أقمَهلوؿ ٕضموؾ 

ذًمؽ، ٓ ًمٚمٜما٤مة ُمـ قمذاب اًمٙمٗمر، سمدًمٞمؾ أن أسم٤م هلٌاقزي سم٤مًمتْلٗمٞمػ سمًو٥ٌم قمت٘موف 

يموَ شم٘مودم صوغم اهلل قمٚمٞموف وآًموف وصوحٌف وؾموٚمؿ  اًمتل سمنمشمف سمقٓدة احلٌٞمو٥مجل٤مر تف 

 ذًمؽ ذم روا ٦م اإلُم٤مم اًمٌْل٤مري.

وأُم٤م ؾمٞمئ٤مهتؿ ومتقزن ًمٞما٤مزوا قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمٕم٘مو٤مب ز و٤مدة قموغم قموذاب اًمٙمٗمور، وأُمو٤م 

ىمقل اًم٘م٤م ؾ:)ًمٞمس سمٕمد اًمٙمٗمر ذٟم٥م(.. وموػماد سموف: ًموٞمس ذٟمٌو٤ًم سمٕمود اًمٙمٗمور أقمٔموؿ ُموـ 

 عميسء ًمٞمس يم٤مًمٙم٤مومر اعمحًـ.اًمٙمٗمر، وإٓ وم٤مًمٙم٤مومر ا

                                                 

 (.412اًمٌٞماقري ) اٟمٔمر: (1)

 (.381-381(، ورشح اًمّم٤موي )412اًمٌٞماقري )اٟمٔمر:  (2)
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.. ومٛمٕمٜم٤مه: ٓ ٟم٘مٞمؿ {٣١٥}انكهف   چھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ﮲ چ وأُم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ـْ َأيِب ُهَرْ وَرَة  ـْ َرؾُموقِل اهلل صوغم هلؿ وزٟم٤ًم ٟم٤مومٕمو٤ًم، وَمَٕمو اهلل قمٚمٞموف وآًموف وصوحٌف  قَمو

َٓ َ وِزُن قِمٜمْوَد اهلل ضَمٜمَو٤مَح وؾمٚمؿ  وِٛملُم َ وْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُمو٦ِم  ًَّ ضُمُؾ اًْمَٕمٔمِٞمُؿ اًم ُف ًَمَٞم٠ْميِت اًمرَّ ىَم٤مَل:))إِٟمَّ

 (( أظمرضمف اًمٌْل٤مري وُمًٚمؿ.چھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ﮲ چ سَمُٕمقَو٦ٍم َوىَم٤مَل اىْمَرُءوا 

 :الضزاط 

اًمقاوووح: ٕٟمووف  ٌتٚمووع اعموو٤مرة،  ًمٖموو٦م: اًمٓمر ووؼراط، وهقووجيوو٥م اإل ووَن سم٤مًمّموو

ر ُمٜمّموقب قموغم ُموتـ ضمٝموٜمؿ،  ٛمور قمٚمٞموف إوًموقن وأظمورون طمتوك وضمً ورشقم٤ًم:

ک  ک  گ   گگ  گ            ڳ  ڳ      ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  چ اًمٙمٗمووو٤مر، ىمووو٤مل شمٕمووو٤ممم: 

، وذهو٥م احلٚمٞمٛمول إمم {٤٦ – ٤٣}يزيى   چڱ  ڱ  ں    ں    ڻ     ڻ   ڻ  

ون، وجيقز أٟم  ف ىمّمد هبؿ ُمـ شُمٚم٘مل هبؿ اعمال ٙم٦م ذم اًمٜم٤مر ذم اعمقىمػ.أن اًمٙمٗم٤مر ٓ  ٛمر(

وىمد ورد أن يمؾ ُموـ  ٛمور قمٚمٞموف  ٙموقن ؾمو٤ميمت٤ًم ٓ  وتٙمٚمؿ إٓ إٟمٌٞمو٤مء، ومٞم٘مقًموقن 

ـْ َأيِب ُهَرْ وَرَة  ىَمو٤مَل َرؾُموقُل اهلل  وومٞموف )اًمٚمٝمؿ ؾمٚمِّؿ ؾمّٚمؿ(، ومٗمل احلد ٨م اًمٓمق ؾ قَم

َ :))صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ  ُب افكِّ ُُْٔضَ قُن َؾ ـُ َٖ دََْؿ َؾد َٓ َراَِنْ َج ْٓ اُط َبْغَ َط

ُشدِؾ  دََلُم افرُّ ـَ ُشدُؾ َو َٓ افرُّ ُؿ َيْقَملِدٍذ َأَحدٌد إِ َِ َُ َٓ َيدَت َُٖمتِدِف َو ُشدِؾ بِ ـْ افرُّ ـْ ََيُقُز ِم َأَوَل َم

ِِّؿْ  ْؿ َش ِِّ  (( أظمرضمف اًمٌْل٤مري وُمًٚمؿ.َيْقَملٍِذ اهلل َم َش

ُمـ اًمِمٕمرة، وهق اعمِمٝمقر ذم وصوٗمف، وم٘مود  وىمد ورد أٟمف أطمد( ُمـ اًمًٞمػ وأدق

ووْٞمِػ(  ًَّ ـْ اًم ووْٕمَرِة َوَأطَموود( ُِموو ـْ اًمِمَّ وو َأَدق( ُِموو ْنَ
أظمرضمووف ىَموو٤مَل َأسُمووق ؾَمووِٕمٞمٍد:)سَمَٚمَٖمٜمِل َأنَّ اجْلِ

 ل، وواًمٌدر اًمزريمِم  اًم٘مراذم  واًمِمٞمخ سمـ قمٌد اًمًالم  ذًمؽ اًمٕمز  ذم  ، وٟم٤مزع ُمًٚمؿ
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وىم٤مًمقا: قمغم ومرض صح٦م ذًمؽ ومٝمق حمٛمقل قمغم همػم فم٤مهره، سمو٠من  و١مول سم٠مٟموف يمٜم٤م و٦م 

قمـ ؿمدة اعمِم٘م٦م، وطمٞمٜمئذ ومال  ٜم٤مذم ُم٤م ورد ُمـ إطم٤مد ٨م اًمداًمو٦م قموغم ىمٞمو٤مم اعمال ٙمو٦م 

ٞمف إن يم٤من أطمد ُمـ ويمقن اًمٙمالًمٞم٥م ومٞمف، إذ يمٞمػ شم٘مػ اعمال ٙم٦م قمغم ضمٜمٌقمغم ضمٜمٌٞمف، 

 اًمًٞمػ وأدق ُمـ اًمِمٕمرة.

وزاد اًم٘مراذم: واًمّموحٞمح أٟموف قمور ض، وومٞموف ـمر ٘مو٤من:  ٛمٜموك و نوى، وم٠مهوؾ 

اًمًٕم٤مدة ُ ًٚمؽ هبؿ ذات اًمٞمٛمولم، وأهوؾ اًمِمو٘م٤موة ُ ًوٚمؽ هبوؿ ذات اًمِموَل، وومٞموف 

 ـم٤مىم٤مت، يمؾ ـم٤مىم٦م ُمٜمٝم٤م شمٜمٗمذ إمم ـمٌ٘م٦م ُمـ ـمٌ٘م٤مت ضمٝمٜمؿ.

ًمٜمقر واٟمتِمو٤مره، ومٕمورض رصاط وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: إٟمف  دق و تًع سمح٥ًم وٞمؼ ا

يمؾ أطمد سم٘مدر اٟمتِم٤مر ٟمقره، وم٢من ٟمقر يمؾ إٟم٤ًمن ٓ  تٕمداه إمم همػمه، ومال  ٛمٌمو أطمود 

 ذم ٟمقر أطمد، وُمـ هٜم٤م يم٤من دىمٞم٘م٤م ذم طمؼ ىمقم وقمر ْم٤م ذم طمؼ آظمر ـ.

و ٘مووػ ضمؼم ووؾ ذم أول اًمٍموواط، وُمٞمٙم٤م ٞمووؾ ذم وؾمووٓمف،  ًوو٠مٓن اًمٜموو٤مس قمووـ 

 أسمٚمقه؟ وقمـ قمٚمٛمٝمؿ ُم٤مذا قمٛمٚمقا سمف؟. قمٛمرهؿ ومٞمّؿ أومٜمقه؟، وقمـ ؿم٤ٌمهبؿ ومٞمؿَ 

وـمقل اًمٍماط: صمالصم٦م آٓف ؾمٜم٦م، أًمػ صٕمقد، وأًمػ اؾمتقى، وأًمػ هٌقط، 

ک  ک  چ متر قمٚمٞمف اخلال ؼ يمٚمٝم٤م، إوًمقن وأظمرون، وهق اعمٕمتٛمد ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

گ   گگ  گ            ڳ  ڳ      ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں    ں    ڻ     ڻ   

 .{٤٦ – ٤٣}يزيى   چڻ  

                                                 

 (.417اًمٌٞماقري )اٟمٔمر:  (1)

 (.418اًمٌٞماقري )اٟمٔمر:  (2)
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  وأول ُمـ جيقزه ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ ، ومٕمـ َأيِب ُهَرْ وَرَة 

دىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾموٚمؿ :)) َ دُب افكِّ ُُْٔضَ َبدْغَ اُط َؾ

 َٓ ُؿ َيْقَملِدٍذ َأَحدٌد إِ َِ َُ َٓ َيدَت َُٖمتِدِف َو ُشدِؾ بِ ـْ افرُّ دقُز ِمد ـْ ََيُ قُن َأَوَل َمد ـُ َٖ ََْؿ َؾد َٓ َراَِنْ َج ْٓ َط

ِِّؿْ  ْؿ َش ِِّ ُشِؾ َيْقَملٍِذ اهلل َم َش ََلُم افرُّ ـَ ُشُؾ َو  (( أظمرضمف اًمٌْل٤مري وُمًٚمؿ.افرُّ

 :كٗفٗٛ وزٔر الٍاظ عمٜ الضزاط 

يمٞمٗمٞم٦م ُمرور اًمٜم٤مس ومٞمف شمٙمقن قمغم ىمودر أقمَهلوؿ، ومتٗمو٤موهتؿ ذم اعمورور سمحًو٥م و

شمٗم٤موهتؿ ذم اإلقمراض قمـ طمرُم٤مت اهلل، ومٙمؾ ُموـ أقمورض قموـ اًمِموٝمقات، وصو٤من 

 ىمٚمٌف قمـ اخلٓمرات.. يم٤من أهع ُمرورًا قمٚمٞمف، ومٝمؿ ذم ُمرورهؿ  ٜم٘مًٛمقن إمم أىم٤ًمم:

٤مـمػ، وُموٜمٝمؿ ومٛمٜمٝمؿ ُمـ  ٛمر قمٚمٞمف يمٓمرف اًمٕملم، وُمٜمٝمؿ ُمـ  ٛمر يمو٤مًمؼمق اخلو 

يم٤مًمر ح، وُمٜمٝمؿ يم٤مًمٓمػم، وُمٜمٝمؿ يم٤مًمٗمرس، وُمٜمٝمؿ يم٤مجلقاد، وُمٜمٝمؿ ُم٤مؿموٞم٤ًم، و ُموٜمٝمؿ 

ُمـ جيري، وُمٜمٝمؿ ُمـ  ٛمر طمٌقًا قمغم اًمريم٥م، و  ٙمقن ُمّمػمهؿ إُم٤م اجلٜم٦م اًمتول هول 

ـْ َأيِب ؾَمِٕمٞمٍد اخْلُْدِريِّ  ىَم٤مَل: ىَم٤مَل  دار اًم قاب، وإُم٤م اًمٜم٤مر اًمتل هل دار اًمٕم٘م٤مب ، ومَٕم

دََْؿ :))صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ هلل َرؾُمقُل ا َٓ د َج ِ ِْ َرُ  افَْداُس َظدَذ ِج ًْ ُي

ِق  درُّ افَْداُس ِمْثدَؾ اْفدَزْ ُّ َٔ َىدُػ افَْداَس َؿداَل َؾ ََلفُِٔب َوَخَىداضُِٔػ ََتْ ـَ ِْٔف َحَِضٌؽ َو َِ َوَظ

َرِس اْدُِجدِّ َوآَخدُرو ٍَ يِح َوآَخُروَن ِمْثَؾ اْف ًٔا َوآَخدُروَن َوآَخُروَن ِمْثَؾ افرِّ ًْ ْقَن َشد ًَ َن َيِْضد

ََٖمدا َأْهدُؾ افَْداِر َؾدََل  دقَن َزْحٍدًا َؾ ٍُ ُّضقَن  َحّْضقًا َوآَخُروَن َيْزَح ُنقَن َمْنًٔا َوآَخُروَن  ََيْ ّْ َي

ُٕقَن َؾْحاًم ُثدَؿ  ق ُُ َٔ ُْٔحَرُؿقَن َؾ ُٕقِِبِْؿ َؾ َخُذوَن بُِذ ْٗ ُٔ اٌس َؾ َٕ َْٔقَن َوَأَما  َٓ ََيْ قُتقَن َو ُّ َْٖذُن َي َيد

اَظةِ  ٍَ  (( أظمرضمف اإلُم٤مم أخد.  اهلل ِِف افَن

 ىم٤مل ص٤مطم٥م اجلقهرة:
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 :ٍٛاجل 

ی  ی   ی  ی  چاجلٜم٦م، ومٝمل طمؼ صم٤مسمت٦م سم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  :سمف ومم٤م جي٥م اإل َن

، واجلٜم٦م هل دار اًم قاب، وم٘مد اقمده٤م اهلل {٢١}يزيى   چجئ   حئ  مئ  ىئ         يئ

 ًمٚمٛم١مُمٜملم وضمٕمؾ ومٞمٝم٤م ُم٤م ٓ قملم رأت، وٓ أذن ؾمٛمٕم٧م، وٓ ظمٓمر قمغم ىمٚم٥م سمنم.

 ىم٤مل: ص٤مطم٥م اجلقهرة:

 واًمٜموو٤مر طمووؼ أوضموودت يم٤مجلٜمّوو٦مْ 

 

 

 ي ضِمٜمَّووو٦مْ وموووال متوووؾ جل٤مطموووٍد  ذ

  

 

 

ووٕمٞمِد واًمِموو٘مل ًَّ  دار اخلٚمووقد ًمٚم

 

ٌؿ ُمٝمووووَ سم٘مووووٍل   ُمٕمووووّذٌب ُمووووٜمٕمَّ

وُم٤م ورد ُمـ سمٕمض إًمٗم٤مظ قمـ سمٕمض ٟمٕمٞمؿ اجلٜمو٦م يم٤مًمٕمٜمو٥م وهموػمه.. ومٝموق ُموـ  

 طمٞم٨م شمِم٤مسمف إؾمَء ًمٚمت٘مر ٥م إمم ومٝمؿ قم٘مقل اًمٌنم.

 :ثَلثة أؿقالواظمُتِٚمػ ذم اجلٜم٦م هؾ هل واطمدة أو أيم ر إمم 

قم٤ٌمس، أهن٤م ؾمٌع ضمٜم٤من ُمتا٤مورات، أومْمٚمٝم٤م وأوؾمٓمٝم٤م  : وهق ىمقل اسمـإول

اًمٗمردوس، وهل أقماله٤م، واعما٤مورة ٓ شمٜم٤مذم اًمٕمٚمق، إذ يمؿ ُمـ جم٤مور هق أقمغم ُمـ 

جم٤موره، وؾم٘مػ اجلٛمٞمع قمرش اًمرخـ، وُمٜمٝم٤م شمٜمٗمار أهن٤مر اجلٜم٦م، ووٕمػ ٟمقر 

اًمِمٛمس سمٜم٦ًٌم ًمٜمقر اًمٕمرش ذم اجلٜم٤من يمْمٕمػ ٟمقر اًمٜماقم سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٜمقر اًمِمٛمس ذم 

اًمدٟمٞم٤م، صمؿ شمٚمٞمٝم٤م ضمٜم٦م اعم٠موى، وماٜم٦م اخلٚمد، وماٜم٦م اًمٜمٕمٞمؿ، وماٜم٦م قمدن، ومدرا اًمًالم، 

 ومدار اجلالل، ويمٚمٝم٤م ُمتّمٚم٦م سمٛم٘م٤مم اًمقؾمٞمٚم٦م ًمتٜمٕمٞمؿ أهؾ اجلٜم٦م سمٛمِم٤مهدشمف صغم اهلل

                                                 

 (.314اٟمٔمر: إ٤َمف اعمر د ) (1)

 يمذا اًمّمووراُط، وم٤مًمٕمٌو٤مد خمتٚموْػ 

 

 

 ُموووورورهؿ، ومًوووو٤ممل وُُمٜمَْتِٚمووووْػ 
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ٌف وؾمٚمؿ ًمٔمٝمقره هلؿ ُمٜمٝم٤م: ٕهن٤م شمنمف قمغم أهؾ اجلٜم٦م يمَ أن قمٚمٞمف وآًمف وصح

 اًمِمٛمس شمنمق قمغم أهؾ اًمدٟمٞم٤م.

ڦ  ڦ  چ : أهن٤م أرسمع ضمٜم٤من، وىمد رضمحف مج٤مقم٦م: ٕن اهلل شمٕمو٤ممم  ٘موقل: افثاِن

، {٢٦}انوووزحًٍ   چائ  ائ  ەئ چ ، صموووؿ ىمووو٤مل: {٧٢}انوووزحًٍ   چڦ  ڄ  ڄ   

 وم٤مٕوًمٞم٤من: ضمٜم٦م اًمٜمٕمٞمؿ، وضمٜم٦م اعم٠موى.

 ظمر ٤مت: ضمٜم٦م قمدن، وضمٜم٦م اًمٗمردوس.وإ

وإٟمووَ  اًمتٕموودد ذم  : أهنوو٤م  ضمٜموو٦م واطموودة، وإمم  هووذا  ذهوو٥م  اجلٛمٝمووقر،افثافددث 

آؾمؿ ًمنمومٝم٤م: ٕن يم رة إؾمَء شمدل قموغم قمٔمٛمو٦م اعمًوٛمك، وًمتح٘موؼ ُمٕمو٤ما شمٚموؽ 

واعمو٠موى ٕهنو٤م  -وم٤مًمٕمدن اإلىم٤مُم٦م  -إؾمَء ومٞمٝم٤م، إذ  ّمدق قمغم اجلٛمٞمع ضمٜم٦م قمدن، 

لم، وضمٜم٦م اخلٚمد، ودار اًمًالم: ٕن مجٞمٕمٝم٤م ًمٚمْلٚمقد واًمًالُم٦م ُموـ يموؾ ُم٠موى اعم١مُمٜم

ـْ ؾَموْٝمٍؾ سمو٧م  ظمقف وطمزن، وضمٜم٦م اًمٜمٕمٞمؿ: ٕهن٤م يمٚمٝم٤م ُمِمحقٟم٦م سم٠مصٜم٤مف اًمٜمٕمٞمؿ، وَمَٕم

ِلِّ  ؾَمْٕمٍد  ـْ اًمٜمٌَّ اَفْوَن ىَم٤مَل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ  قَم ََٔسَ َِْة َف :)إَِن َأْهَؾ اجْلَ

َرَف ِِف اجْلَ  ٌُ َب ِِف افَِضاَمفِ اْف ـَ ْق َُ اَفْوَن اْف اَم َتَسَ ـَ  أظمرضمف اًمٌْل٤مري وُمًٚمؿ.(( َِْة 

ـْ َأيِب ؾَمِٕمٞمٍد اخْلُْدِريِّ    َأنَّ َرؾُمقَل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصوحٌف وؾموٚمؿ َوقَم

اىَم٤مَل:)) اَم َتَسَ ـَ ْؿ 
ِٓ ـْ َؾْقؿِ َرِف ِم ٌُ اَفْوَن َأْهَؾ اْف ََٔسَ َِْة َف َب إَِن َأْهَؾ اجْلَ ـَ ْق َُ يَ  َفْوَن اْف رِّ  افدُّ

                                                 

 (.414اًمٌٞماقري )اٟمٔمر:  (1)

قل اًم ٤ما ُمـ ( أن اًمذي ذه٥م إًمٞمف اجلٛمٝمقر هق اًم٘م315(، وذم إ٤َمف اعمر د )414هٙمذا ذم اًمٌٞماقري ) (2)

 أهن٤م أرسمع ضمٜم٤من.
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دَؽ  ِْ ْؿ َؿداُفقا َيدا َرُشدقَل اهلل تِ ُٓ ْٔدَْ اُضِؾ َمدا َب ٍَ ِرِب فَِت ٌْ ِق َأْو اْدَ ـْ اْدَْؼِ ُُؾِؼ ِم ْٕ ـْ ا ابَِر ِم ٌَ اْف

َِٔدِه ِرَجاٌل آَمُْقا بِاهلل َوَصَدُؿقا َمَْاِزُل  ِز بِ ٍْ َٕ ُهْؿ َؿاَل َبَذ َواَفِذي  ا َؽْرُ َٓ ٌُ ُِ َٓ َيّْض َٔاِف  ّضِ ْٕ
َ ْٕ ا

 (( أظمرضمف اًمٌْل٤مري وُمًٚمؿ.اْدُْرَشِِغَ 

صوغم اهلل قمٚمٞموف وآًموف  وشمراب اجلٜم٦م اعمًؽ ، ومٗمول طمود ٨م اإلهاء واعمٕمورج أٟموف

دىمو٤مل ومٞموف:))وصحٌف وؾمٚمؿ  ِْ دا ُثدَؿ ُأْدِخ ِٗ َوإَِذا ُتَراُِبَ ُفد ْٗ ُِّ دا َحَّضايِدُؾ اف َٓ َْدَة َؾدَِ٘ذا ؾِٔ ُت اجْلَ

 (( أظمرضمف اًمٌْل٤مري وُمًٚمؿ.اْدِِْضُؽ 

 :وهلوأسمقاب اجلٜم٦م اًمٙم٤ٌمر صمَٟمٞم٦م، 

سم٤مب اًمِموٝم٤مدة، وسمو٤مب اًمّموالة، وسمو٤مب اًمّموٞم٤مم، وسمو٤مب اًمزيمو٤مة، وسمو٤مب احلو٩م، 

جلٝمو٤مد  ذم ؾموٌٞمؾ وسم٤مب إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر، وسمو٤مب اًمّموٚم٦م، وسمو٤مب ا

 اهلل.

 وُمـ داظمٚمٝم٤م قمنمة أسمقاب صٖم٤مر.

 :الٍار 

ومم٤م جي٥م اإل َن سمف يمذًمؽ اًمٜم٤مر وُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ قمذاب وٟمٙم٤مل، واًمتل هل دار 

 اًمٕم٘م٤مب، أقمّده٤م اهلل ًمٚمٙم٤مومر ـ واًمٕمّم٤مة.

واًمٜم٤مر ؾمٌع ـمٌ٘م٤مت، أروٝم٤م ُمـ رص٤مص، وؾم٘مٗمٝم٤م ُمـ ٟمح٤مس، وطمٞمٓم٤مهن٤م ُموـ 

 يمٌػمت، ووىمقده٤م اًمٜم٤مس واحلا٤مرة.

  ، وهل ًمٕمّم٤مة اعم١مُمٜملم، وشمّمػم ظمراسم٤ًم سمْلروضمٝمؿ ُمٜمٝم٤م.جْٓؿأقماله٤م: 

 .چڤڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  ڦچ : وهل ًمٚمٞمٝمقد، ىم٤مل شمٕم٤ممم: فيكوَتٝم٤م 



  ُْدُرْوِس افَتْقِحٔد اِب تَ ُِ د فِ يْ دِ افَِض  ُح افَؼ 
 

249 

................................................................................. 

اًمنمح 

ڃ  چ  چ  چ  چ   ڃ  ڃ چ : وهل ًمٚمٜمّم٤مرى، ىمو٤مل شمٕمو٤ممم: ثؿ احلىّة

 .{٢ – ٥}انهًشة   چڇ   

، وهووول {٣٣}انًهووو    چىئ  ىئ  ىئ          چ: ىمووو٤مل شمٕمووو٤ممم: ثدددؿ افِضدددًر

ًمٚمّم٤مسمئلم، وهؿ ومرىم٦م ُمـ اًمٞمٝمقد ازدادوا والًٓ سمٕم٤ٌمدهتؿ ًمٚمٕماؾ، وىم٤مل جم٤مهد: هؿ 

 سملم اًمٞمٝمقد واعماقس ٓ د ـ هلؿ.

إمم اًم٘مٌٚم٦م، يموَ ىم٤مًموف وىمٞمؾ: هؿ ىمقم قمٌدوا اعمال ٙم٦م، و ٘مر قن اًمزسمقر، و ّمٚمقن 

 أسمق ضمٕمٗمر اًمرازي.

٤ٌّمد اًمٜم٤مر، ىم٤مل شمٕم٤ممم: ثؿ شَر  .{٦٢}انً ثز   چڃ  ڃ      چ : وهل ًمٚمٛماقس قم

ی  ی  ی  ی  جئ   چ : وهوول ًمٕمٌوودت إصووٜم٤مم، ىموو٤مل شمٕموو٤ممم: ثددؿ اجلحددٔؿ

 .{١٣ – ١١}انحاقت   چحئ

 : وهل ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم، ويمؾ ُمـ اؿمتد يمٗمره، يمٗمرقمقن وه٤مُمو٤من وىمو٤مرون،ثؿ اهلاوية

 .{٣٧٥}انُسا    چۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ چ ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

وىمد ٟمٔمٛمٝم٤م اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ حمٛمد اًمًٜم٤ٌموي إزهري اًمِمٝمػم سم٤مُٕمػم، واعمتقرم 

 هو( وم٘م٤مل:1232ؾمٜم٦م )

 ضَمَٝمٜمَُّؿ ًمِٚمَٕمو٤ميِص ًَمّٔموك ًمَِٞمُٝمْقِدَهو٤م

 

 

َٛمؿْ َوطُمٓمَ   َٛم٦ُم َداٌر ًمِٚمٜمََّّم٤مرى ُأْوزِم اًمّمَّ

 

  

 

 

٤مسمِِئلْمَ َوَداُرُهؿْ  ؾَمِٕمػْمٌ قَمَذاُب   اًمّمَّ

 

 جَمُْقٌس هَلُْؿ ؾَمْ٘مٌر ضَمَحْٞمٌؿ ًمِِذي َصٜمَؿْ 

 -ُوىِمْٞمَتَٝم٤م  –َوَه٤مِوَ ٦ٌم َداُر اًمٜمَِّٗم٤مَق  

 

ـَ اًمٜمِّ٘مؿْ   وأؾم٠مُل َربَّ اًمَٕمْرِش َأُْمٜم٤ًِم ُِم

 

 

 

                                                 

 (.314اٟمٔمر: طم٤مؿمٞم٦م إُمػم ) (1)
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أي: هذا  –)هٙمذا ذيمر إؿمٞم٤مخ  ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمّم٤موي ذم رشطمف قمغم اجلقهرة:

شمٌٕم٤ًم ًمٌٕمض إطم٤مد ٨م ذم اًمٜم٤مر، وًمٙمـ آ ٤مت اًم٘مرآن ؿم٤مهدة سم٠من يمؾِّ   –اًمؽمشمٞم٥م 

اؾمؿ ُمـ شمٚمؽ إؾمَء  ٓمٚمؼ قمغم ُم٤م َ ٕمؿ( اجلٛمٞمع: ٕٟمف  ذيمر صٗم٤مت اًمٙمٗم٤مر سم٠مي: 

 ذه إؾمَء، ومتدسّمر( اهو.وضمف، و ٕمؼمِّ قمـ وقمٞمدهؿ سم٠مي: اؾمؿ ُمـ ه

واجلٜم٦م واًمٜم٤مر سم٤مىمٞمت٤من ٓ  ٗمٜمٞم٤من يمَ شم٘مدم، ومٝمَ دار سم٘م٤مء، وىمد يمٗمر اجلٝمٛمٞم٦م 

  اًم٘م٤م ٚملم سمٗمٜم٤م ٝمَ وومٜم٤مء أهٚمٝمَ: عمْل٤مًمٗمتٝمؿ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م.

 :احلٕض 

شمرده هذه  وجي٥م اإل َن سم٤محلقض، وهق ضمًؿ خمّمقص يمٌػم ُمتًع اجلقاٟم٥م،

صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾموٚمؿ،  ٙموقن قموغم إرض  وهق هنر ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد إُم٦م،

 اعمٌّدًم٦م، وهل إرض اًمٌٞمْم٤مء يم٤مًمٗمْم٦م.

وهق يمٌػم ُمتًع، ـمقًمف ُم٤ًموم٦م ؿمٝمر أي: ُمًػمة ؿمٝمر، وقمرووف يموذًمؽ،  ُمو٤مؤه  

أؿمد  سمٞم٤مو٤ًم  ُمـ  اًمٚمٌـ، وـمٕمٛمف  أطمغم ُمـ اًمٕمًوؾ، قمٚمٞموف أيموقاز  ًو٘مك هبو٤م اًمٜمو٤مس 

    ٔمٛم٠م سمٕمده٤م أسمدًا.يمٕمدد ٟماقم اًمًَء، ُمـ رشب ُمٜمف رشسم٦م.. ٓ

ـُ قَمْٛمووٍرو  ٌْووُد اهلل سْموو ِوول( صووغم اهلل قمٚمٞمووف وآًمووف وصووحٌف  وَمٕمووـ قَم ىَموو٤مَل: ىَموو٤مَل اًمٜمٌَّ

ـْ اْدِِْضددِؽ وؾمووٚمؿ:)) َٔددُب ِمدد ـِ َوِرَُيددُف َأْض ددَّض َِ ـْ اف َُٔض ِمدد ٍر َمدداُؤُه َأْبدد ْٓ َحددْقِ  َمِِضددَرُة َصدد

فُ  ُٕ ا ؾَ  َوـَِٔزا َٓ َب ِمْْ ـْ َذِ ُُْجقِم افَِضاَمِف َم ُٖ َأَبًداـَ َّ  (( أظمرضمف اًمٌْل٤مري وُمًٚمؿ.ََل َيْي

 

                                                 

 (.388-387رشح اًمّم٤موي ) (1)
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ـْ َأيِب َذر   دُس ىَم٤مَل: ىُمْٚم٧ُم َ ٤م َرؾُمقَل اهلل َُم٤م آٟمَِٞم٦ُم احْلَْقِض؟ ىَم٤مَل:)) وقَم ٍْ َٕ َواَفدِذي 

 َٔ َِٔدِه  ٍد بِ َّ َِٔة ُُمَ دِة اْدُْهدِح َّ
دِة اْدُْيِِ َِ ْٔ َِ دا ِِف اف َٓ َقاـِّضِ ـَ ُجدقِم افَِضداَمِف َو ُٕ ـْ َظَدِد  َثُر ِم ـْ َُٔتُف َأ

ِٕ

ـْ  َْدِة َمد ـْ اجْلَ ْٔدِف َيْندَخُب ؾِٔدِف ِمَٔزاَبداِن ِمد َِ ْٖ آِخدَر َمدا َظ َّ ا ََلْ َيْي َٓ َب ِمْْ ـْ َذِ َِْة َم َُٔة اجْلَ
إِٓ

 ْٖ َّ َب ِمُْْف ََلْ َيْي ـِ  َذِ دَّض َِ ـْ اف َٔاًضا ِمد َة َماُؤُه َأَصدُّ َب َِ َظْرُضُف ِمْثُؾ ُضقفِِف َما َبْغَ َظاَمَن إَِػ َأْي

َِضؾِ  ًَ ـْ اْف  (( أظمرضمف ُمًٚمؿ وأخد.َوَأْحَذ ِم

وَص احلوقض قمٜمود ذيموره  وىمد ورد أن ًمٙمؾ ٟمٌل طموقض شمورده أُمتوف، وإٟموَ ظُمّمِّ

إطم٤مد و٨م اًم٤ٌمًمٖمو٦م ُمٌٚموغ  ًموقرودصغم اهلل قمٚمٞموف وآًموف وصوحٌف وؾموٚمؿ  سم٤مًمٜمٌل حمٛمد

ـْ ؾَمُٛمَرَة سمـ ضمٜمدب  ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل  اًمتقاشمر، سمْلالف همػمه ًمقروده سم٤مٔطم٤مد، ومَٕم

دْؿ :))صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ اهلل  ُ ّضِل  َحْقًضا َوإَِنُدْؿ َيَتَّضداَهْقَن َأُيُّ َٕ ؾِّ  ُُ
إَِن فِ

قنَ  ـُ َثُر َواِرَدًة َوإِِنِّ َأْرُجق َأْن َأ ـْ َثَرُهْؿ َواِرَدةً  َأ ـْ  (( أظمرضمف اًمؽمُمذي، واًمٓمؼماا.َأ

 رد ُمـ ُم٤مء اًمٙموقصمر طمٞمو٨م  ّمو٥م( صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ  وطمقوف

ـْ َأَٟموٍس  صوغم اهلل قمٚمٞموف وآًموف وصوحٌف  ىَمو٤مَل: سَمْٞمٜمَو٤م َرؾُموقُل اهلل هنر اًمٙمقصمر ومٞمف، ومَٕم

، وَمُ٘مْٚمٜمَو٤م: َُموو٤م َذاَت َ وْقٍم سَمولْمَ َأفْمُٝمِرَٟموو٤م إِْذ َأهْمَٗموك إهِْمَٗمووؾموٚمؿ  ًَ و ًِّ ٌَ ٤مَءًة، صُموؿَّ َروَمووَع َرْأؾَموُف ُُمَت

ـِ َأْوووَحَٙمَؽ َ وو٤م َرؾُمووقَل اهلل ؟ ىَموو٤مَل:)) ددَرَأ بِِْضددِؿ اهلل افددَرمْحَ ََ ددا ُشددقَرٌة َؾ ًٍ
ِزَفددْت َظددَعَ إِٓ ْٕ ُأ

ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑ   ک     ک  چ  فددددَرِحِٔؿ ا

ْقَثُر ((، صُمؿَّ ىَم٤مَل:)){٣ – ١}الكوثر   چک  ک َُ (( وَمُ٘مْٚمٜم٤َم: اهلل َوَرؾُمقًُمُف َأَتْدُروَن َما اْف

ْٔدِف َأقْمَٚمُؿ، ىَم٤مَل:)) َِ ثِدٌر ُهدَق َحدْقٌ  َتدِرُد َظ ـَ ِْٔف َخدْرٌ  َِ ُف َنٌْر َوَظَدِِٕٔف َريبِّ َظَز َوَجَؾ َظ َٕ
َؾِ٘

َُٔتُف َظَدُد افُُّْجقمِ 
َٔاَمِة إِٓ
َِ  (( أظمرضمف ُمًٚمؿ.ُأَمتِل َيْقَم اْف
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ـَ قُمَٛمَر   .. ىَمو٤مَل َرؾُموقُل چڎ    ڎ  ڈچ ىَم٤مَل: عَم٤َّم ُأْٟمِزًَم٧ْم  وقمـ اسْم

دِري :))صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ اهلل  ـْ َذَهدٍب ََيْ َِْة َحاَؾَتداُه ِمد ُهَق َنٌَر ِِف اجْلَ

ـْ ظَ  ـِ َوَأْبَرُد ِم َّض َِ ـْ اف َٔاًضا ِم َِضِؾ َوَأَصدُّ َب ًَ ـْ اْف اُبُف َأْحَذ ِم َٔاُؿقِت َذَ رِّ َواْف َذ َجَْاِدِل افدُّ

ـْ ِريِح اْدِِْضِؽ  َُٔب ِم ِج َوَأْض ِْ  (( أظمرضمف اإلُم٤مم أخد.افَث

 وًمٚمحقض ًمقن يمؾ رشاب اجلٜم٦م، وـمٕمؿ يمؾ صمَره٤م. 

سم٦م ٓ  ٔمٛم٠م سمٕمده٤م أسمدا، و ذاد أي  ٌٕمد أىمقاُم٤م و رد قمٚمٞمف اعم١مُمـ ومٞمنمب ُمٜمف رش

 قمٜمف ىمد همػموا وسمدًمقا وٟم٘مْمقا اًمٕمٝمد.

ـْ َأيِب ُهَرْ َرَة  َة صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ  َأنَّ َرؾُمقَل اهلل ومَٕم َأشَمك اعْمَْ٘مؼُمَ

ا إِْن َصاَف اهلل بِ وَمَ٘م٤مَل:)) َٕ ِمَِْغ َوإِ ْٗ ْؿ َداَر َؿْقٍم ُم ُُ ْٔ َِ ا َؿْد افَِضََلُم َظ َٕ قَن َوِدْدُت َأ َُ ِح َٓ ْؿ  ُُ

َْا َٕ ٜم٤َم إظِْمَقاَٟمَؽ َ ٤م َرؾُمقَل اهلل، ىَم٤مَل:))َرَأْيَْا إِْخَقا ًْ ُتْؿ َأْصَحايِب ((، ىَم٤مًُمقا: َأَوًَم ْٕ َأ

د ًْ ُْٖتقا َب ْ َي ـَ ََل َْا اَفِذي ُٕ تَِؽ َوإِْخَقا ـْ ُأُمَّ ْ َ ٠ْمِت سَمْٕمُد ُِم ـْ مَل َ ٤م   ُ((، وَمَ٘م٤مًُمقا: يَمْٞمَػ شَمْٕمِرُف َُم

ٍْٔؾ ُدْهٍؿ َرؾُمقَل اهللَِّ، وَمَ٘م٤مَل:)) َرْي َخ ْٓ ٌة َبْغَ َط َِ ٌْٔؾ ُؽرَل ُُمََج َأَرَأْيَت َفْق َأَن َرُجًَل َفُف َخ

فُ  َِ ْٔ ِرُف َخ ًْ َٓ َي ٍؿ َأ ـْ ((، ىَم٤مًُمقا: سَمغَم َ ٤م َرؾُمقَل اهلل، ىَم٤مَل:))ُِبْ ا ُُمََجَِِغ ِم ُْٖتقَن ُؽر  َؾَِ٘نُْؿ َي

ًُِر اْفُقُضقِف وَ  اَم ُيَذاُد اْفَّض ـَ ـْ َحْقِ   َُٔذاَدَن ِرَجاٌل َظ َٓ َف ْقِ  َأ ْؿ َظَذ احْلَ ُٓ ا َؾَرُض َٕ َأ

ا ًَ ا ُشْح ًَ َُٖؿقُل ُشْح َدَك َؾ ًْ اُل إَِنُْؿ َؿْد َبَدُفقا َب ََ ُٔ َؿ َؾ ُِ َٓ َه اِدُيِْؿ َأ َٕ (( أظمرضمف افَوالُّ ُأ

 اًمٌْل٤مري، وُمًٚمؿ، واًمٚمٗمظ ًمف.

واومض، وٟم٘مؾ اًم٘مرـمٌل: أ ن ُمـ ظم٤مًمػ مج٤مقم٦م اعمًٚمٛملم يم٤مخلقارج، واًمرَّ

 واعمٕمتزًم٦م واًمٔمٚمٛم٦م واًمٗمً٘م٦م اعُمٕمِٚمٜم٦م.. ُ ٓمردون قمـ احلقض. 
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ددٍ  َّ َِّْٔدا ُُمَ دك َُمُْهْقَصدٌة بَِّْضِ َّ ْي ًُ اَظَة اف ٍَ ددا َوَرَد ِِف   َوَأَن افَند َّ إَِػ َؽدْرِ َذفِدَؽ ِمد

ِْٔؿ َوَجاَف ِِف إََحاِديْ 
يِ ًَ ْرآِن اف َُ ْرِوَيِة َظْْفُ اف َّ  .   ِث افد

اًمنمح 

 ىم٤مل ص٤مطم٥م اجلقهرة:

 إ َٟمٜموو٤م سمحووقِض ظمووػم اًمرؾمووؾِ 

 

 

 طمووتٌؿ يمووَ ىموود ضم٤مءٟموو٤م ذم اًمٜم٘مووؾِ 

  

 

 

  ٜمووو٤مل رشسمووو٤ًم ُمٜموووف أىموووقاٌم ووموووقا

 

 سمٕمٝمدهؿ وىموؾ  وذاد ُموـ ـمٖموقا

 وىمد اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ: هؾ  ٙمقن احلقض ىمٌؾ اًمٍماط أم سمٕمده؟ 

وذهو٥م اجلٛمٝموقر وصوححف سمٕمْموٝمؿ إمم أٟموف  ومذه٥م ىمقم إمم أٟمف سمٕمد اًمٍماط،

دون احلوقض ًمٚمنموب  ىمٌؾ اًمٍماط: ٕن اًمٜم٤مس خيرضمقن ُمـ ىمٌقرهؿ قمٓمِمك وموػَمِ

 ُمٜمف، وىمٞمؾ: ًمف طمقو٤من.

وذم احل٘مٞم٘موو٦م اًمقاضموو٥م قمٚمٞمٜموو٤م اقمت٘موو٤مد صمٌقشمووف أي: احلووقض، وضمٝمووؾ شم٘مدُمووف قمووغم 

 اًمٍماط أو شم٠مظمره.. ٓ  ي ذم آقمت٘م٤مد.

 :ْٗتٍب 

ٙمووـ ٓ  ٙمٗموور ُمووـ أٟمٙمووره: سمووؾ  ٗمًووؼ، وىموود ٟمٗمتووف اإل ووَن سموو٤محلقض واضموو٥م، ًم

 اعمٕمتزًم٦م.

 :ٜالغفاعٛ العظى 

ًمًٞمدٟم٤م وطمٌٞمٌٜم٤م حمٛمد صغم  واهن٤م خمّمقص٦م وجي٥م اإل َن سم٤مًمِمٗم٤مقم٦م اًمٕمٔمٛمك

 اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ.

 واًمِمٗم٤مقم٦م ًمٖم٦م: اًمقؾمٞمٚم٦م واًمٓمٚم٥م.

                                                 

 (.393(، ورشح اًمّم٤موي )426اًمٌٞماقري )اٟمٔمر:  (1)

 (.423اًمٌٞماقري )اٟمٔمر:  (2)
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 وقمروم٤ًم: ؾم١مال اخلػم ًمٚمٖمػم.

وًمٚمحؼ ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ؿمٗم٤مقم٦م، وؿموٗم٤مقمتف ؾموٌح٤مٟمف وشمٕمو٤ممم قمٌو٤مرة قموـ قمٗموقه، 

وم٢مٟمف شمٕم٤ممم  ِمٗمع ومٞمٛمـ ىم٤مل )ٓ إًمف إٓ اهلل حمٛمد رؾمقل اهلل(، أو ُم ٌت٤ًم رؾم٤مًم٦م اًمرؾمقل 

، ف وآًمف وصحٌف وؾموٚمؿ صغم اهلل قمٚمٞماًمذي أرؾمؾ إًمٞمف سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٖمػم أُم٦م ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد 

ومل  ٕمٛمؾ ظمػمًا ىمط، وم٢من اهلل  تٗمْمؾ قمٚمٞمف سمٕمد دظموقل اًمٜمو٤مر ُموـ هموػم ؿموٗم٤مقم٦م أطمود، 

أي: خيرضمووف ُمووـ همووػم ؿمووٗم٤مقم٦م أطموود ومٞمووف شمٗمْموواًل ُمٜمووف شمٕموو٤ممم، وذم احلوود ٨م اًمٓمق ووؾ 

((: ٍَ َْٔت َصد
َِ َّضاُر َب قُل اجْلَ َُ َٔ ِمُْقَن َؾ ْٗ ُة َواْدُ َُ

ُّٔقَن َواْدَََلئِ ُع افَّْضِ ٍَ َْٔن دّضُِض َؿّْضَودًة َؾ َْ َٔ اَظتِل َؾ

َٔد داُل َفدُف َمداُف احْلَ ََ َْدِة ُي َْٖؾَقاِه اجْلَ ْقَن ِِف َنٍَر بِ ََ ِْ ُٔ ُْٔخِرُج َأْؿَقاًما َؿْد اْمُتِحُنقا َؾ ـْ افَْاِر َؾ اِة ِم

قَهدا إِ  ُّ ِْٔؾ َؿدْد َرَأْيُت َّضُة ِِف مَحِِٔؾ افَِض
اَم َتُّْْضُت احْلِ ـَ ِْٔف  َُّْْٔضُتقَن ِِف َحاَؾَت َػ َجإِدِب افَهدْخَرِة َؾ

دا إَِػ افيِّدؾِّ  َٓ داَن ِمْْ ـَ اَن َأْخَُضَ َوَمدا  ـَ ا  َٓ ِس ِمْْ ّْ اَن إَِػ افَن ـَ َوإَِػ َجإِِب افَنَجَرِة َؾاَم 

َْدةَ  ُِقَن اجْلَ َٔدْدُخ دَقاتُِٔؿ َؾ دُؾ ِِف ِرَؿداِِبِْؿ اخْلَ ًَ ُْٔج ُٗ َؾ ُفد ْٗ ُِّ ََٖنُْؿ اف د ـَ َْٔخُرُجدقَن  ََٔض َؾ اَن َأْب  ـَ

َٓ َخدْرٍ  دقُه َو ُِ ِّ دٍؾ َظ َّ دْرِ َظ ٌَ َْدَة بِ دْؿ اجْلَ ُٓ َِ ـِ َأْدَخ اُف افدَرمْحَ ََ ِف ُظَت َٓ ُٗ َِْة َه قُل َأْهُؾ اجْلَ َُ َٔ َؾ

فُ  ًَ ُف َم َِ ْؿ َما َرَأْيُتْؿ َوِمْث ُُ ْؿ َف اُل هَلُ ََ ُٔ  (( أظمرضمف اًمٌْل٤مري.َؿَدُمقُه َؾ

ْت اْدَََل وذم روا ٦م:)) ًَ ٍَ قُل اهلل َص َُ َل ُثَؿ َي َِ ِمُْقَن َوَب ْٗ َع اْدُ ٍَ َٔاُف َوَص ّضِ ْٕ َ ْٕ َع ا ٍَ ُة َوَص َُ
ئِ

ا  ُِقا هللِ َخْرً َّ ًْ ْ َي اٌس ََل َٕ  
ـْ افَْاِر َأْو َؿاَل َؿّْضَوَتْغِ ّضُِض َؿّْضَوًة ِم َْ َٔ َأْرَحُؿ افَرامِحَِغ َؿاَل َؾ

َتك ِِبِؿْ  ْٗ ُٔ اًم َؿاَل َؾ ُؿقا َحَتك َصاُروا مُحَ َُٔهبُّ  َؿطُّ َؿْد اْحَسَ َٔاِة َؾ اُل َفُف َماُف احْلَ ََ إَِػ َماٍف ُي

 ِٗ ُف ْٗ ُِّ ـْ َأْجَِضاِدِهْؿ ِمْثَؾ اف َْٔخُرُجقَن ِم ِْٔؾ َؾ َّضُة ِِف مَحِِٔؾ افَِض
اَم َتُّْْضُت احْلِ ـَ َُّْْٔضُتقَن  ْؿ َؾ ِٓ ْٔ َِ َظ

ُِقا ا ْؿ اْدُخ اُل هَلُ ََ ُٔ اُف اهلل َؿاَل َؾ ََ اَتُؿ ُظَت ْؿ اخْلَ ِٓ
ٍف ِِف َأْظَْاؿِ ـْ َرْ ُْٔتْؿ َأْو َرَأْيُتْؿ ِم ََْة َؾاَم ََتََْ  جْلَ
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ـْ َذفَِؽ َؿاَل  قُفقَن َرَبَْا َوَما َأْؾَوُؾ ِم َُ َٔ ـْ َهَذا, َؿاَل: َؾ ْؿ ِظِْْدي َأْؾَوُؾ ِم ُُ َق َف ُٓ قُل َؾ َُ َٔ َؾ

ْؿ َأَبًدا ُُ ْٔ َِ ْؿ َؾََل َأْشَخُط َظ ُُ ْٔ َِ  (( أظمرضمف اإلُم٤مم أخد.ِرَضائِل َظ

 هول: أن رؾموقل اهللصغم اهلل قمٚمٞموف وآًموف وصوحٌف وؾموٚمؿ  واعمراد سم٤مًمِمٗم٤مقم٦م ُمٜمف

 ٓمٚم٥م ُمـ اهلل شمٕم٤ممم ذم  قم اًم٘مٞم٤مُم٦م ظمػمًا ًموٌٕمض صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ 

  ـمٚم٥م و ِمٗمٕمف ومٞمٛمـ ؿمٗمع ًمف.اخلٚمؼ، ومٞمٕمٓمٞمف اهلل شمٕم٤ممم ُم٤م 

 ىم٤مل ص٤مطم٥م اجلقهرة:

عِ   وواضمووووو٥م ؿموووووٗم٤مقم٦م اعمِموووووٗمَّ

 

 

ُم٤م ٓ مَتْٜمَوووووووعِ   حمٛمووووووود ُم٘مووووووودَّ

ۆ  ۈ  چ  وأصؾ اًمِموٗم٤مقم٦م صم٤مسمو٧م ذم اًم٘مورآن اًمٙمور ؿ، ومٛموـ ذًموؽ ىمقًموف شمٕمو٤ممم : 

ڃ  چ  چ  چ  چ ، وىمقًموووووووف {٦٥٥}انبقوووووووزة   چۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ 

اًمتول جيو٥م ٞمف وآًموف وصوحٌف وؾموٚمؿ صغم اهلل قمٚم .أُم٤م ؿمٗم٤مقمتف{٦٢}األَبيا    چچ  

قمغم اعمٙمٚمػ رشقم٤ًم اقمت٘م٤مده٤م.. وم٘مد دل قمٚمٞمٝم٤م اًم٘مرآن اًمٙمر ؿ، وومّموٚمتٝم٤م إطم٤مد و٨م 

ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ    چ  اًمٜمٌق ٦م اًمّمحٞمح٦م اًمٙم وػمة، ومٛموـ ذًموؽ ىمقًموف شمٕمو٤ممم :

 .{٤١}اإلسزا    چڈ  

ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس قمٜمد ذيمر هذه أ ٦م يمَ ذم شمٗمًػمه اًمذي مجٕموف اًمِموٞمخ حمٛمود سموـ 

هو(، ىم٤مل:)أن  ٘مٞمٛمؽ رسمؽ ُم٘م٤مُم٤ًم حمٛموقدًا 817 ٕم٘مقب اًمٗمػموز أسم٤مدي اعمتقرم ؾمٜم٦م )

، ُم٘م٤مم اًمِمٗم٤مقم٦م حيٛمدك إوًمقن وأظمرون(اهو، وسمٜمحق ذًمؽ ىم٤مل جم٤مهد واًمٓمؼمي 

 وهمػممه٤م ُمـ أهؾ اًمتٗمًػم.

 

                                                 

 (.198اعمْلتٍم اعمٗمٞمد )اٟمٔمر:  (1)
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واعمراد سم٤مًمِمٗم٤مقم٦م ذم أ و٦م.. اًمِموٗم٤مقم٦م اًمٕمٔمٛموك اًمتول هول أول  اعم٘مو٤مم اعمحٛموقد 

اًمذي حيٛمده ومٞمف إوًمقن وأظمرون ، وآظمره أي: اعم٘مو٤مم اعمحٛموقد.. قمٜمود اؾموت٘مرار 

 أهؾ اجلٜم٦م ذم اجلٜم٦م وأهؾ اًمٜم٤مر ذم اًمٜم٤مر.

ِلَّ  ـْ َأَٟمٍس َريِضَ اهلل قَمٜمُْف َأنَّ اًمٜمٌَّ وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ صغم اهلل قمٚمٞمف  ومَٕم

َْا ىَم٤مَل:)) َْا إَِػ َربِّ ًْ ٍَ قُفقَن َفْق اْشَتْن َُ َٔ قا بَِذفَِؽ َؾ ُّّ َٔاَمِة َحَتك ُُيِ
َِ ِمُْقَن َيْقَم اْف ْٗ َّضُس اْدُ َُيْ

َِٔدِه  َؽ اهلل بِ ََ َِ َْٕت آَدُم َأُبق افَْاِس َخ قُفقَن َأ َُ َٔ ُْٖتقَن آَدَم َؾ َٔ إَِْا َؾ َُ ـْ َم َُيَْا ِم َؾُرِ

َؽ َوأَ  ْع َفَْا ِظَْْد َربِّ ٍَ ٍف فَِتْن ؾِّ َرْ ـُ َؽ َأْشاَمَف  َّ َِ َتُف َوَظ َُ
ََْؽ َجََْتُف َوَأْشَجَد َفَؽ َمََلئِ َُ ْش

ُر َخىَِٔلَتُف اَفتِل َأَصاَب  ـُ ْؿ َؿاَل َوَيْذ ـُ قُل َفِْضُت ُهَْا َُ َٔ إَِْا َهَذا َؿاَل َؾ َُ ـْ َم َحَتك ُيِرََيَْا ِم

ـْ افَنَج  ُف ِم َِ ـْ َْرِ  َأ ْٕ َثُف اهلل إَِػ َأْهِؾ ا ًَ ّضِل  َب َٕ ُٕقًحا َأَوَل  ـْ اْئُتقا 
ا َوَفُِ َٓ َرِة َوَؿْد ُنَِل َظْْ

ٍؿ  ِْ ْرِ ِظ ٌَ اَفُف َرَبُف بِ َٗ ُر َخىَِٔلَتُف اَفتِل َأَصاَب ُش ـُ ْؿ َوَيْذ ـُ قُل َفِْضُت ُهَْا َُ َٔ ُٕقًحا َؾ ُْٖتقَن  َٔ َؾ

ـْ اْئُتقا إِْبَراِهَٔؿ َخِِ 
ْؿ َوَفُِ ـُ قُل إِِنِّ َفِْضُت ُهَْا َُ َٔ ُْٖتقَن إِْبَراِهَٔؿ َؾ َٔ ـِ َؿاَل َؾ َٔؾ افَرمْحَ

ُف َوَؿَرَبُف  َّ َِ ـَ ـْ اْئُتقا ُمقَشك َظّْضًدا آَتاُه اهلل افَتْقَراَة َو
ـَ َوَفُِ َذَِبُ ـَ ِاَِمٍت  ـَ ُر َثََلَث  ـُ َوَيْذ

قُل إِِنِّ فَ  َُ َٔ ُْٖتقَن ُمقَشك َؾ َٔ ٔ ا َؿاَل َؾ ِج ُف َٕ َِ ُر َخىَِٔلَتُف اَفتِل َأَصاَب َؿْت ـُ ْؿ َوَيْذ ـُ ِْضُت ُهَْا

ُْٖتقَن ِظَِٔضك  َٔ َتُف َؿاَل َؾ َّ
ِِ ـَ ـْ اْئُتقا ِظَِٔضك َظّْضَد اهلل َوَرُشقَفُف َوُروَح اهلل َو

َس َوَفُِ ٍْ افَْ

ًدا َّ ـْ اْئُتقا ُُمَ
ْؿ َوَفُِ ـُ قُل َفِْضُت ُهَْا َُ َٔ َر ؿ صذ اهلل ظِٔف وآفف وصحّضف وشِ َؾ ٍَ َظّْضًدا َؽ

 َِ َذُن ِ, َظ ْٗ ُٔ ِْٖذُن َظَذ َريبِّ ِِف َداِرِه َؾ َْٖشَت ُْٖتقِِن َؾ َٔ ََٖخَر َؾ ّضِِف َوَما َت ْٕ ـْ َذ َدَم ِم ََ ِْٔف اهلل َفُف َما َت

ُت َشاِجًدا  ًْ ََٔدُظِْل َما َؾَِ٘ذا َرَأْيُتُف َوَؿ قُل  َيَدَظِْل   َصاَف اهلل َأنْ   َؾ َُ َٔ َّ  :َؾ  َوُؿْؾ  ُد اْرَؾْع ُُمَ

                                                 

 (.429اًمٌٞماقري )اٟمٔمر:  (1)
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ٍٔد  ِّ ُْٖثِْل َظَذ َريبِّ بَِثَْاٍف َوحَتْ َْٖرَؾُع َرْأِد َؾ َط َؿاَل َؾ ًْ ْع َوَشْؾ ُت ٍَ ْع ُتَن ٍَ ْع َواْص َّ ُيِْض

َُٔحدُّ  ُع َؾ ٍَ ِِْٔف ُثَؿ َأْص ُّ ِِّ ًَ ُتُف َأْيًوا  ُي ًْ
ِّ ََْة َؿاَل َؿَتاَدُة َوَش ْؿ اجْلَ ُٓ ُِ ُْٖدِخ َْٖخُرُج َؾ ا َؾ ِ, َحد 

ِْٖذُن َظَذ َريبِّ  َْٖشَت ََٔة َؾ
ََْة ُثَؿ َأُظقُد افَثإِ ْؿ اجْلَ ُٓ ُِ ـْ افَْاِر َوُأْدِخ ْؿ ِم ُٓ ُْٖخِرُج َْٖخُرُج َؾ قُل َؾ َُ  َي

ِْٔف َؾِ٘  َِ َذُن ِ, َظ ْٗ ُٔ ََٔدُظِْل َما َصاَف اهلل َأْن َيَدَظِْل ُثَؿ ِِف َداِرِه َؾ ُت َشاِجًدا َؾ ًْ َذا َرَأْيُتُف َوَؿ

ُْٖثِْل َظَذ  َْٖرَؾُع َرْأِد َؾ َط َؿاَل َؾ ًْ ْع َوَشْؾ ُت ٍَ ْع ُتَن ٍَ ْع َواْص َّ ُد َوُؿْؾ ُيِْض َّ قُل اْرَؾْع ُُمَ َُ َي

ِِْٔف َؿاَل ُثَؿ أَ  ُّ ِِّ ًَ ٍٔد ُي
ِّ
ََْة َؿاَل َريبِّ بَِثَْاٍف َوحَتْ ْؿ اجْلَ ُٓ ُِ ُْٖدِخ َْٖخُرُج َؾ ا َؾ َُٔحدُّ ِ, َحد  ُع َؾ ٍَ ْص

ََْة ُثَؿ َأُظقُد افَثافَِثَة  ْؿ اجْلَ ُٓ ُِ ـْ افَْاِر َوُأْدِخ ْؿ ِم ُٓ ُْٖخِرُج َْٖخُرُج َؾ قُل َؾ َُ ُتُف َي ًْ
ِّ َؿَتاَدُة َوَش

 ْٔ َِ َذُن ِ, َظ ْٗ ُٔ ِْٖذُن َظَذ َريبِّ ِِف َداِرِه َؾ َْٖشَت ََٔدُظِْل َما َصاَف َؾ ُت َشاِجًدا َؾ ًْ ِف َؾَِ٘ذا َرَأْيُتُف َوَؿ

َْٖرَؾُع  َىْف َؿاَل َؾ ًْ ْع َوَشْؾ ُت ٍَ ْع ُتَن ٍَ ْع َواْص َّ ُد َوُؿْؾ ُيِْض َّ قُل اْرَؾْع ُُمَ َُ اهلل َأْن َيَدَظِْل ُثَؿ َي

ِِْٔف َؿاَل  ُّ ِِّ ًَ ٍٔد ُي
ِّ
ُْٖثِْل َظَذ َريبِّ بَِثَْاٍف َوحَتْ َْٖخُرُج  َرْأِد َؾ ا َؾ َُٔحدُّ ِ, َحد  ُع َؾ ٍَ ُثَؿ َأْص

ْؿ  ُٓ ُِ ـْ افَْاِر َوُأْدِخ ْؿ ِم ُٓ ُْٖخِرُج َْٖخُرُج َؾ قُل َؾ َُ ُتُف َي ًْ
ِّ ََْة َؿاَل َؿَتاَدُة َوَؿْد َش ْؿ اجْلَ ُٓ ُِ ُْٖدِخ َؾ

ْرآُن أي: َوَجَب  َُ ـْ َحَّضَِضُف اْف َٓ َم ََك ِِف افَْاِر إِ ََْة َحَتك َما َيّْض ُِقدُ  اجْلَ ِْٔف اخْلُ َِ (( ىَم٤مَل: صُمؿَّ َظ

َ ٦َم:  ْٔ  {٤١}اإلسزا    چڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ    چشَماَل َهِذِه ا

وِذي ُوقِموَدُه َٟمٌِوٞم(ُٙمْؿ  صوغم اهلل قمٚمٞموف وآًموف وصوحٌف ىَم٤مَل: َوَهوَذا اعْمََ٘مو٤مُم اعْمَْحُٛموقُد اًمَّ

 . أظمرضمف اًمٌْل٤مري.وؾمٚمؿ 

ـِ ِهووواَل  ٌَوووِد سْمووو ٍل اًْمَٕمٜمَوووِزيِّ قموووـ أٟموووس  وذم روا ووو٦م ًمٚمٌْلووو٤مري أ ْمووو٤ًم قموووـ َُمْٕم

داُل وومٞمٝم٤م:)) ََ ّضِدِف ِمْث ِْ اَن ِِف َؿ ـَ ـْ  ا َم َٓ َْٖخِرْج ِمْْ َىِِْؼ َؾ ْٕ قُل ا َُ َٔ َُٖؿقُل َيا َربِّ ُأَمتِل ُأَمتِل َؾ َؾ

دَؽ اْدََحاِمدِد ُثدَؿ َأِخدرُّ  ِْ
ُدُه بِتِ َٖمْحَ ُؾ ُثَؿ َأُظقُد َؾ ًَ َْٖؾ َىُِِؼ َؾ ْٕ َٖ ـْ إِياَمٍن َؾ َرٍة ِم

ًِ َفدُف َشداِجدًا َص

َُٖؿقُل َيا َربِّ  ْع َؾ ٍَ ْع ُتَن ٍَ َط َواْص ًْ ْع َفَؽ َوَشْؾ ُت َّ ُد اْرَؾْع َرْأَشَؽ َوُؿْؾ ُيِْض َّ اُل َيا ُُمَ ََ ُٔ  َؾ
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ْٕىَ  قُل ا َُ َٔ ـْ إِيداَمٍن ُأَمتِل ُأَمتِل َؾ اُل َذَرٍة َأْو َخْرَدَفٍة ِم ََ ّضِِف ِمْث ِْ اَن ِِف َؿ ـَ ـْ  ا َم َٓ َْٖخِرْج ِمْْ ِِْؼ َؾ

دقُل َيد َُ َٔ َؽ اْدََحاِمِد ُثَؿ َأِخرُّ َفُف َشداِجدًا َؾ ِْ
ُدُه بِتِ َٖمْحَ ُؾ ُثَؿ َأُظقُد َؾ ًَ َْٖؾ َىُِِؼ َؾ ْٕ َٖ َْٖخِرْجُف َؾ ا َؾ

ُد اْرَؾْع َرْأَشَؽ َوُؿْؾ  َّ َُٖؿقُل َيدا َربِّ ُأَمتِدل  ُُمَ ْع َؾد ٍَ ْع ُتَند ٍَ دَط َواْصد ًْ ْع َفَؽ َوَشدْؾ ُت َّ ُيِْض

ـْ  داِل َحَّضدِة َخدْرَدٍل ِمد ََ َٕك ِمْث َٕك َأْد َٕك َأْد ّضِِف َأْد ِْ اَن ِِف َؿ ـَ ـْ  َْٖخِرْج َم َىِِْؼ َؾ ْٕ قُل ا َُ َٔ ُأَمتِل َؾ

 ًَ َْٖؾ َىُِِؼ َؾ ْٕ َٖ ـْ افَْاِر َؾ َْٖخِرْجُف ِم ََّ ظَمَرضْمٜمَو٤م ُؾ إِياَمٍن َؾ : وَمَٚمو ـُ ِهاَلٍل اًْمَٕمٜمَِزي( ٌَُد سْم ((، ىم٤مل َُمْٕم

ـِ َوُهوَق ُُمَتوَقاٍر ذِم َُمٜمْوِزِل َأيِب  و ًَ ٌَْٕمِض َأْصوَح٤مسمِٜم٤َم ًَموْق َُمَرْرَٟمو٤م سم٤ِمحْلَ ـْ قِمٜمِْد َأَٟموٍس ىُمْٚمو٧ُم ًمِو ُِم

 ًَ ـُ َُم٤مًمٍِؽ، وَم٠َمشَمْٞمٜم٤َمُه وَم صَمٜم٤َم َأَٟمُس سْم ََ طَمدَّ صْمٜم٤َمُه سمِ ْٛمٜم٤َم قَمَٚمْٞمف،ِ وَم٠َمِذَن ًَمٜم٤َم، وَمُ٘مْٚمٜم٤َم ًَمُف: َ ٤م ظَمِٚمٞمَٗم٦َم وَمَحدَّ ٚمَّ

وَٗم٤مقَم٦ِم،  صَمٜم٤َم ذِم اًمِمَّ ـِ َُم٤مًمٍِؽ وَمَٚمْؿ َٟمَر ُِمْ وَؾ َُمو٤م طَمودَّ ـْ قِمٜمِْد َأظِمٞمَؽ َأَٟمِس سْم َأسَم٤م ؾَمِٕمٞمٍد ضِمْئٜم٤َمَك ُِم

صْمٜم٤َمُه سم٤ِمحْلَِد ٨ِم وَم٤مْٟمَتَٝمك إمَِم َهَذا اعْمَْقِوِع، وَم٘مَ  ٤مَل: ِهٞمف،ْ وَمُ٘مْٚمٜم٤َم، مَلْ َ وِزْد ًَمٜمَو٤م وَمَ٘م٤مَل: ِهٞمْف، وَمَحدَّ

ـَ ؾَمٜم٦ًَم وَماَل َأْدِري َأَٟميِسَ َأْم يَموِرَه َأْن   
صَمٜمِل َوُهَق مَجِٞمٌع ُُمٜمُْذ قِمنْمِ قَمغَم َهَذا، وَمَ٘م٤مَل: ًَمَ٘مْد طَمدَّ

٤مُن قَماُ  ًَ ْٟم صْمٜم٤َم، وَمَْمِحَؽ َوىَم٤مَل: ظُمِٚمَؼ اإْلِ ًٓ َُمو٤م َذيَمْرشُموُف شَمتَِّٙمُٚمق،ا ىُمْٚمٜم٤َم: َ ٤م َأسَم٤م ؾَمِٕمٞمٍد وَمَحدِّ ق

صَمُٙمْؿ سمِف،ِ ىَمو٤مَل  ََ طَمدَّ صَمٜمِل يَم صَمُٙمْؿ، طَمدَّ َّٓ َوَأَٟم٤م ُأِر ُد َأْن ُأطَمدِّ صوغم اهلل  أي: رؾموقل اهلل –إِ

دَؽ اْدََحاِمدِد ُثدَؿ َأِخدرُّ َفدُف :))-قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ  ِْ
دُدُه بِتِ َٖمْحَ دَة َؾ ًَ ُثَؿ َأُظقُد افَرابِ

اُل يَ  ََ ُٔ َُٖؿقُل َشاِجدًا َؾ ْع َؾد ٍَ ْع إَِ, ُتَن ٍَ َىْف َواْص ًْ ْع َوَشْؾ ُت َّ ُد اْرَؾْع َرْأَشَؽ َوُؿْؾ ُيِْض َّ ا ُُمَ

تِدل  َّ َيدائِل َوَظَي دقُل َوِظدَزِِت َوَجدََلِ, َوـِْزِ َُ َٔ َٓ اهلل َؾ َٓ إَِفَف إِ ـْ َؿاَل  َّ َيا َربِّ اْئَذْن ِ, ؾِٔ

َٓ إِفَ  ـْ َؿاَل  ا َم َٓ ـَ ِمْْ ُْخِرَج َٓ اهللَٕ  ((.َف إِ

صَمٜمِل َٟمٌِل( اهلل  ـْ َأَٟمٍس ىَم٤مَل: طَمدَّ إِِنِّ :))صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ وقَم

َٔاُف َؿْد َجاَفْتَؽ  ّضِ ْٕ َ ْٕ اَل َهِذِه ا ََ اِط إِْذ َجاَفِِن ِظَِٔضك َؾ َ ُزُ َظَذ افكِّ ًْ َتيُِر ُأَمتِل َت ْٕ ائٌِؿ َأ ََ  َف
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َُمؿِ  ْٕ َع ا َق مَجْ رِّ ٍَ َْٔؽ َوَيْدُظقَن اهللََ َظَز َوَجَؾ َأْن ُي قَن إَِف ًُ
ِّ َت َُٖفقَن َأْو َؿاَل ََيْ ُد َيِْض َّ  َيا ُُمَ

 ُّ َج ِْ ُؼ ُم ِْ ؿِّ َما ُهْؿ ؾِِٔف َواخْلَ ٌَ
ُْٔث َيَناُف اهلل فِ ِْٔف إَِػ َح َِ َق َظ ُٓ ـُ َؾ ِم ْٗ َرِق َوَأَما اْدُ ًَ قَن ِِف اْف

َْٔؽ َؿاَل  َتيِْر َحَتك َأْرِجَع إَِف ْٕ َِٔضك ا
ًِ َناُه ادَْْقُت َؿاَل: َؿاَل فِ ٌَ ََٔت اؾُِر َؾ َُ ِة َوَأَما اْف َّ ـْ افَز ـَ

ّضِلُّ اهلل َٕ ًَرْ صذ اهلل ظِٔف وآفف وصحّضف وشِؿ  َؾَذَهَب  َت اْف َل َما ََلْ َحَتك َؿاَم حَتْ َِ َِ ِش َؾ

ٍد  َّ يَؾ اْذَهْب إَِػ ُُمَ َْٖوَحك اهلل َظَز َوَجَؾ ِجْزِ ّضِلَل ُمْرَشٌؾ َؾ َٕ  َٓ ك َو ًٍ ٌَِؽ ُمْهَى َؼ َم ِْ َي

ؾِّ  ـُ ـْ  ُت ِِف ُأَمتِل َأْن ُأْخِرَج ِم ًْ ٍِّ ْع َؿاَل َؾُن ٍَ ْع ُتَن ٍَ َط َواْص ًْ ْؾ َفُف اْرَؾْع َرْأَشَؽ َشْؾ ُت َُ َؾ

ةٍ  ًَ اًما  تِِْض ََ ا َواِحًدا َؿاَل َؾاَم ِزْفُت َأَتَرَدُد َظَذ َريبِّ َظَز َوَجَؾ َؾََل َأُؿقُم َم ًٕ َِضا ْٕ َغ إِ
ًِ َوتِِْض

ـْ  ـْ ُأَمتَِؽ ِم ُد َأْدِخْؾ ِم َّ ـْ َذفَِؽ َأْن َؿاَل َيا ُُمَ ُت َحَتك َأْظَىاِِن اهلل َظَز َوَجَؾ ِم ًْ ٍِّ َٓ ُص إِ

ِؼ اهلل َظَز َوَج  ِْ َٓ اهلل َيْقًما َواِحًدا ُُمًِِْها َوَماَت َظَذ َذفَِؽ َخ َٓ إَِفَف إِ ُف  َٕ َد َأ ِٓ ـْ َص (( َؾ َم

 أظمرضمف اإلُم٤مم أخد.

ـْ َأَٟمٍس  ِلِّ  قَم ـْ اًمٜمٌَّ ََٖل ىَم٤مَل:))صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ  قَم ّضِل  َش َٕ ؾُّ  ـُ

ّضِل  َدْظَقٌة  َؿْد  َٕ ؾِّ  ُُ
ًٓ  َأْو  َؿاَل فِ ْٗ َُمتِل  ُش ِٕ اَظًة  ٍَ ُِْت َدْظَقِِت َص ًَ ا  َؾاْشُتِجَٔب  َؾَج َدَظا ِِبَ

َٔاَمةِ 
َِ  (( أظمرضمف اًمٌْل٤مري وُمًٚمؿ.َيْقَم اْف

ـْ َأيِب ؾَمِٕمٞمٍد  صوغم اهلل قمٚمٞموف وآًموف وصوحٌف وؾموٚمؿ ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُموقُل اهلل  وقَم

َٓ َؾْخَر, وَ :)) َٔاَمِة َو
َِ ُِّٔد َوَفِد آَدَم َيْقَم اْف ا َش َٕ ّضِدل  َأ َٕ ـْ  َٓ َؾْخر,َ َوَما ِم ِد َو ّْ َِٔدي فَِقاُف احْلَ بِ

َٓ َؾْخدَر.  َْرُ  َو ْٕ ـْ َتَْْندؼُّ َظْْدُف ا دا َأَوُل َمد َٕ َت فِدَقائِل, َوَأ َٓ حَتْ ـْ ِشَقاُه إِ َّ َيْقَملٍِذ آَدَم َؾ

قُفقَن:  َُ َٔ ُْٖتقَن آَدَم َؾ َٔ َزُع افَْاُس َثََلَث َؾَزَظاٍت, َؾ ٍْ َٔ ْع َفَْا إَِػ َؿاَل: َؾ ٍَ ا آَدُم َؾاْص َٕ َت َأُبق ْٕ َأ

ُْٖتقَن  َٔد ُٕقًحدا, َؾ ـْ اْئُتدقا  َْرِ , َوَفُِد ْٕ ًّضا ُأْهّضِْىُت ِمْْدُف إَِػ ا ْٕ ّْضُت َذ َٕ قُل: إِِنِّ َأْذ َُ َٔ َربَِّؽ, َؾ

قُل:   ُٕقًحا َُ َٔ َْرِ   َأْهِؾ   َظَذ  َدَظْقُت  إِِنِّ  َؾ ْٕ قا, َوَفُِ  َدْظَقًة  ا ُُ ُْٖهِِ  إَِػ   اْذَهُّضقا  ـْ َؾ
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دِذَباٍت  ـَ دَذْبُت َثدََلَث  ـَ قُل: إِِنِّ  َُ َٔ ُْٖتقَن إِْبَراِهَٔؿ َؾ َٔ ((، صُموؿَّ ىَمو٤مَل َرؾُموقُل اهلل إِْبَراِهَٔؿ, َؾ

ـِ اهلل , :))صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ  ـْ ِديد دا َظد َٓ َمدا َحدَؾ ِِبَ ِذَبدٌة إِ ـَ ا  َٓ َما ِمْْ

ـْ اْئُتقا ِظَِٔضدك, 
ًِضا, َوَفُِ ٍْ َٕ ُت  ِْ قُل: إِِنِّ َؿْد َؿَت َُ َٔ ُْٖتقَن ُمقَشك, َؾ َٔ ـْ اْئُتقا ُمقَشك, َؾ

َوَفُِ

ـْ اْئُتدقا
ـْ ُدوِن اهلل, َوَفُِ قُل: إِِنِّ ُظّضِْدُت ِم َُ َٔ ُْٖتقَن ِظَِٔضك, َؾ َٔ ِْل  َؾ َٕ ُْٖتق َٔد دًدا, َؿداَل: َؾ َّ ُُمَ

ؿْ  ُٓ ًَ َىُِِؼ َم ْٕ َٖ ـُ ضُمْدقَم٤مَن، ىَم٤مَل َأَٟمٌس: وَمَٙم٠َماِّ َأْٟمُٔموُر إمَِم َرؾُموقِل اهلل َؾ صوغم اهلل ((، ىَم٤مَل اسْم

ـْ ، ىَم٤مَل:))قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ  داُل َمد ََ ُٔ دا, َؾ َٓ ًُ
َِ
ًْ َُٖؿ َْدِة َؾ دِة َبداِب اجْلَ ََ ِْ َؾآُخدُذ بَِح

دد ََ ُٔ َِٖخرُّ َشدداِجًدا َهددَذا, َؾ قُفددقَن: َمْرَحًّضددا, َؾدد َُ َٔ ُّضددقَن يِب َؾ َتُحددقَن ِ, َوُيَرحِّ ٍْ َٔ ددٌد, َؾ َّ اُل ُُمَ

ْع   ٍَ ْع  ُتَند ٍَ دَط  َواْصد ًْ اُل ِ,: اْرَؾْع  َرْأَشَؽ  َوَشْؾ  ُت ََ ُٔ ِد َؾ ّْ ـْ افَثَْاِف َواحْلَ ِْل اهلل ِم ُّ ِٓ ِْ ُٔ َؾ

 ََ ْقفَِؽ َوُهَق اَد ََ ْع فِ َّ قُد اَفِذي َؿاَل اهلل َوُؿْؾ  ُيِْض ُّ ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ    چ اُم اْدَْح

 (( أظمرضمف اًمؽمُمذي.{٩٧}اإلسراء   چڈ  

ه٤م صوغم اهلل قمٚمٞموف وآًموف وصوحٌف وؾموٚمؿ  وًمرؾمقًمٜم٤م حمٛمود ؿموٗم٤مقم٤مت يم وػمة قمودَّ

 سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمَء إمم صمَن ؿمٗم٤مقم٤مت، دًّم٧م قمٚمٞمٝم٤م إطم٤مد ٨م اًمنم ػ، وهل:

حٛمقد اعمت٘مودم ذيموره(، وهول ؿموٗم٤مقمتف ًمٙموؾ : اًمِمٗم٤مقم٦م اًمٕمٔمٛمك )اعم٘م٤مم اعمإوػ

اخلال ووؼ إلراطمووتٝمؿ ُمووـ ـمووقل اعمقىمووػ  ووقم اًم٘مٞم٤مُموو٦م، ومٞمِمووٗمع ذم ٟم٘مٚمٝمووؿ ُمووـ أرض 

 اعمحنم ًمٞمٌدأ طم٤ًمهبؿ.

ذم إدظمو٤مل ىموقم اجلٜمو٦م سمٖموػم صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾموٚمؿ  : ؿمٗم٤مقمتفافثإٔة

ذم حٌف وؾموٚمؿ صغم اهلل قمٚمٞمف وآًموف وصو قمـ رؾمقل اهلل طم٤ًمب، ومٕمـ َأيِب ُهَرْ َرة َ 

اُل َيا احلد ٨م اًمٓمق ؾ إمم أن ىم٤مل:)) ََ ُٔ َُٖؿقُل ُأَمتِل َيا َربِّ ُأَمتِل َيا َربِّ ُأَمتِل َيا َربِّ َؾ  َؾ
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 َٓ ـْ  ـْ ُأَمتَِؽ َم ُد َأْدِخْؾ ِم َّ َْدِة ُُمَ ـْ َأْبدَقاِب اجْلَ ـِ ِمد د َّ َْي ْٕ ـْ اْفَّضداِب ا ْؿ ِمد ِٓ ْٔ د َِ ِحَِضداَب َظ

َِٔدِه إَِن َما َبْغَ  ِز بِ ٍْ َٕ َْبَقاِب ُثَؿ َؿاَل َواَفِذي  ْٕ ـْ ا اُف افَْاِس ؾِٔاَم ِشَقى َذفَِؽ ِم ـَ َوُهْؿ ُذَ

َة  َُ اَم َبْغَ َم ـَ َِْة  ـْ َمَهاِريِع اجْلَ اَظْغِ ِم ىاْدِْكَ َة َوُبْكَ َُ اَم َبْغَ َم ـَ َرَ َأْو  (( أظمرضموف َومِحْ

 اًمٌْل٤مري وُمًٚمؿ.

ذم سمٕمض ُمـ اؾمتحؼ دظمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ  : ؿمٗم٤مقمتفافثافثة

 اًمٜم٤مر سمذٟمقسمف أن ٓ  دظمٚمٝم٤م.

وىمد أٟمٙمر اعمٕمتزًمو٦م هوذه اًمِموٗم٤مقم٦م، وطماوتٝمؿ طمود ٨م )ٓ شمٜمو٤مل ؿموٗم٤مقمتل أهوؾ 

وقموغم شم٘مود ر صوحتف.. وم٢مٟموف  ووقع سم٤مشمٗمو٤مق،اًمٙم٤ٌم ر ُمـ أُمتل(، وهوق طمود ٨م ُمق

ـِ َُم٤مًمِوٍؽ  ـْ َأَٟموِس سْمو  حيٛمؾ قمغم ُمـ ارشمد ُمٜمٝمؿ، وىمد ورد ُم٤م  ودل قموغم قمٙمًوف ومَٕمو

ٌَو٤مِ ِر صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل  َْهوِؾ اًْمَٙم
ِٕ :))ؿَمَٗم٤مقَمتِل 

تِل((  ـْ ُأُمَّ  ًمٓمؼماا، وهمػمهؿ.أظمرضمف أخد، وأسمق داود، واًمؽمُمذي، واُِم

ذم إظموراج اعُمَقطِمود ـ ُموـ صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾموٚمؿ  : ؿمٗم٤مقمتفافرابًة

صوغم اًمٜم٤مر، ومٕمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤ميص ريض اهلل قمٜمٝمَ ىم٤مل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل 

َٓ َُيْ :))اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾموٚمؿ  ـْ  ّْضِِدِة افَْداَر َمد
َِ ـْ َأْهدِؾ َهدِذِه اف ِلد َيدْدُخُؾ ِمد

َذُن ِ, ِِف  ْٗ ُٔد قا َضاَظَتدُف, َؾ ٍُ َٔتِِف َوَخداَف ِهد ًْ فوا َظذ َم َٓ اهللَ باَِم َظُهقا اهللَ َواْجَسَ
َظَدَدُهْؿ إِ

َىدُف  ًْ اُل اْرَؾْع َرْأَشَؽ َوَشدْؾ ُت ََ ُٔ , َؾ ِْٔف َؿائاَِمً َِ اَم ُأْثِْل َظ ـَ ُْٖثِْل َظَذ اهللِ َشاِجَدًا  اَظِة, َؾ ٍَ افَن

ْع تُ  ٍَ عْ َواْص ٍَ  (( أظمرضمف اًمٓمؼماا.َن

                                                 

 (.431اًمٌٞماقري )اٟمٔمر:  (1)
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ذم ز وو٤مدة اًموودرضم٤مت صووغم اهلل قمٚمٞمووف وآًمووف وصووحٌف وؾمووٚمؿ  : ؿمووٗم٤مقمتفاخلامِضددة

 ًمٌٕمض أهؾ اجلٜم٦م.

أُمتووف: : ؿمووٗم٤مقمتف  صووغم  اهلل  قمٚمٞمووف  وؾمووٚمؿ ذم مج٤مقموو٦م  ُمووـ صووٚمح٤مء  افِضادشددة

 ًمٞمتا٤موز اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ ذم شم٘مّمػمهؿ ذم اًمٓم٤مقم٤مت.

ذم سمٕمض ُمـ ظمٚمِّد ذم اًمٜم٤مر صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ  : ؿمٗم٤مقمتفافِضابًة

ُمـ اًمٙمٗم٤مر أن خُيٗمػ قمٜمٝمؿ اًمٕمذاب ذم أوىم٤مت خمّمقص٦م يم٠ميب هل٥م، وم٘مد ضم٤مء ذم 

ََّ َُم٤مَت َأسُمق هَل٥ٍَم ُأِرَ ُف سَمْٕمُض َأْهِٚمِف سمِ  ٦ٌٍَم، ىَم٤مَل ًَمُف: َُم٤مَذا ًَمِ٘مٞم٧َم؟ ىَم٤مَل اًمٌْل٤مري: )وَمَٚم نَمِّ طِمٞم

٦ٌََم( واحلٞم٦ٌم: احل٤مل، أي  ْ َأًْمَؼ سَمْٕمَديُمْؿ هَمػْمَ َأاِّ ؾُمِ٘مٞم٧ُم ذِم َهِذِه سمَِٕمَت٤مىَمتِل صُمَقْ  َأسُمق هَل٥ٍَم: مَل

سمنم طم٤مل، ىم٤مل ذم ومتح اًم٤ٌمري:)ىمقًمف سمٕمض أهٚمف سم٤مًمرومع قمغم أٟمف اًمٜم٤م ٥م قمـ اًمٗم٤مقمؾ 

ٕم٤ٌمس ىم٤مل عم٤م ُم٤مت أسمق هل٥م رأ تف ذم ُمٜم٤مُمل سمٕمد طمقل ذم رش وذيمر اًمًٝمٞمكم أن اًم

ُم٤م ًم٘مٞم٧م سمٕمديمؿ راطم٦م إٓ أن اًمٕمذاب خيٗمػ قمٜمل يمؾ  قم اصمٜملم، ىم٤مل  :وم٘م٤مل ،طم٤مل

وذًمؽ أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ وًمد  قم آصمٜملم ويم٤مٟم٧م صمق ٦ٌم سمنمت أسم٤م هل٥م 

 سمٛمقًمده وم٤مقمت٘مٝم٤م(اهو.

ذم أـمٗمو٤مل اعمنمويملم أن ٓ ف وصوحٌف وؾموٚمؿ صغم اهلل قمٚمٞمف وآًم : ؿمٗم٤مقمتفافثامْة

  ٕمذسمقا، وهذا قمٜمد ُمـ ىم٤مل أهنؿ ذم اًمٜم٤مر، وإٓ وم٤مًمّمحٞمح أهنؿ ذم اجلٜم٦م.

 

                                                 

 (.٤ٌ9/164مري )ومتح اًماٟمٔمر:  (1)

 (.318(، وإ٤َمف اعمر د )416اقري )اًمٌٞماٟمٔمر:  (2)
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، ٚمؿ صووغم اهلل قمٚمٞمووف وآًمووف وصووحٌف وؾموووهٜموو٤مك ؿمووٗم٤مقم٤مت أظموورى ًمٖمووػم اًمٜمٌوول 

يم٤مٕٟمٌٞم٤مء واعمال ٙم٦م  واًمّمح٤مسم٦م  واًمِمٝمداء  واًمٕمٚمَء  اًمٕم٤مُمٚملم  وإوًمٞمو٤مء، وم٤مًمقاطمود  

ـْ َأيِب ُأَُم٤مَُم٦َم   ُمـ ه١مٓء  ِمٗمع ذم أرسم٤مب اًمٙم٤ٌم ر قمغم ىمدر ُم٘م٤مُمف قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم، ومَٕم

ُف ؾَمِٛمَع َرؾُموقَل اهلل ـَ اجْلَ َ ُ٘موقُل:))صوغم اهلل قمٚمٞموف وآًموف وصوحٌف وؾموٚمؿ  َأٟمَّ َِ َٔدْدُخ َْدَة َف

د دَة َوُمَُضَ ًَ  َربِٔ
َٔدْغِ َٔدْغِ َأْو ِمْثدُؾ َأَحدِد احْلَ َْٔس بَِّْضِل  ِمْثُؾ احْلَ اَظِة َرُجٍؾ َف ٍَ (( أظمرضموف بَِن

 اإلُم٤مم أخد، ورسمٞمٕم٦م وُمي أيمؼم ىمٌٞمٚمتلم ذم اًمٕمرب ُمـ طمٞم٨م اًمٕمدد.

 
ِ
ـِ َأيِب اجْلَْدقَم٤مء ٌِْد اهلل سْم ـْ قَم ِلَّ  وقَم ُف ؾَمِٛمَع اًمٜمٌَّ  اهلل قمٚمٞموف وآًموف وصوحٌف صوغم َأٟمَّ

داُفقا َيدا َ ُ٘مقُل وؾمٚمؿ  ََ ـْ َبِْدل ََتِدٍٔؿ َؾ َثدُر ِمد ـْ ـْ ُأَمتِل َأ اَظِة َرُجٍؾ ِم ٍَ ََْة بَِن ـَ اجْلَ َِ َْٔدُخ :))َف

 (( أظمرضمف اإلُم٤مم أخد.َرُشقَل اهلل ِشَقاَك َؿاَل ِشَقأي: ِشَقايَ 

ـْ َأيِب ؾَمِٕمٞمٍد اخْلُْدِريِّ  صغم اهلل قمٚمٞمف وآًموف وصوحٌف وؾموٚمؿ  َأنَّ َرؾُمقَل اهلل وقَم

ـْ ىَم٤مَل:)) ْؿ َمد ُٓ ِة َوِمْْ َِ ّضِٔ ََ ِْ
ُع فِ ٍَ ـْ َيْن ْؿ َم ُٓ ـْ افَْاِس َوِمْْ َلاِم ِم

ٍِ ِْ ُع فِ ٍَ ـْ َيْن ـْ ُأَمتِل َم إَِن ِم

َْةَ  ُِقا اجْلَ ُع فَِِرُجِؾ َحَتك َيْدُخ ٍَ ـْ َيْن ْؿ َم ُٓ َهَّضِة َوِمْْ ًَ ِْ
ُع فِ ٍَ  (( أظمرضمف اًمؽمُمذي.َيْن

ـْ َأيِب ؾَمِٕمٞمٍد اخْلُْدِريِّ  ِلِّ  وذم روا ٦م اإلُم٤مم أخد قَم ـْ اًمٜمٌَّ صغم اهلل قمٚمٞمف  أ ْم٤ًم قَم

دا َوإِِنِّ ىَمو٤مَل:))وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ  َٓ َِ َج ًَ دؾَل َؿدْد َت ُُ َٔدًة َؾ
ّضِدل  َظىِ َٕ دَؾ  ـُ َؿدْد َأْظَىدك اهللُ 

َُمتِددل َوإَِن افَرُجددَؾ ِمدد ِٕ اَظًة  ٍَ َٔتِددل َصدد
ـْ افَْدداِس َأَخددْرُت َظىِ َلدداِم ِمدد

ٍِ ِْ ُع فِ ٍَ َْٔندد ـْ ُأَمتِددل َف

ْهدَّضِة َوإَِن افَرُجد ًُ ِْ
ُع فِ ٍَ َْٔند ِة َوإَِن افَرُجَؾ َف َِ ّضِٔ ََ ِْ

ُع فِ ٍَ َْٔن ََْة َوإَِن افَرُجَؾ َف ُِقَن اجْلَ َْٔدُخ َؾ َؾ

ْغِ َوفَِِرُجؾِ  َِ ُع فَِِثََلَثِة َوفَِِرُج ٍَ َْٔن  ((.َف

ـْ َأْهِؾ اجَلَِْة  صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ:))قمـ رؾمقل اهلل وقمـ أٟمس  َأَن َرُجََلً ِم

ْقُل: َيا ُؾََلُن َهْؾ  َُ َٔ ـْ َأْهِؾ افَْاِر, َؾ َُْٔاِدْيِف َرُجٌؾ ِم َٔاَمِة َظَذ َأْهِؾ افَْْاِر, َؾ
َِ ُف َيْقَم اف  ُيْؼِ
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ا اَفِذْي َمَرْرَت يِبْ ِِف  َٕ ْقُل: َأ َُ َٔ َْٕت  َؾ ـْ َأ َٓ َواهللِ َما َأْظِرُؾَؽ, َم ْقُل:  َُ َٔ ِرُؾِْل  َؾ ًْ َت

ا  ْع ِ, ِِبَ ٍَ ُْٔتَؽ, َؿْاَل: َؿْد َظَرْؾُت, َؿْاَل: َؾاْص ََ ـْ َماٍف َؾَِض َبًة ِم َْٔتِْل َذْ ََ ِٔا, َؾاْشَتِْض ْٕ افدُّ

ْؾُت َظَذ افَْْاِر, َؾَْاَدْاِِنْ  ِظَْْد  ْ َأْذَ ْقُل: إِِنِّ َُ َٔ ُرُه, َؾ ـْ اَػ َجَؾ ِذ ًَ ُل اهللَ َت
َٖ َِْٔض َربَِّؽ, َؿْاَل: َؾ

َْٕت  َؿْاَل  ـْ َأ َٓ َواهللِ َما َأْظِرُؾَؽ, َم ُِْت:  ِرُؾِْل   ُؿ ًْ , َهْؾ َت اَل ِ,ْ ََ ا, َؾ َٓ
ـْ َأْهِِ َرُجٌؾ ِم

ا اَفِذْي َمَرْرَت  َٕ ْع ِ, ِظَْْد  َأ ٍَ ُْٔتَؽ, َؾاْص ََ ـْ َماٍف َؾَِض َبًة ِم َْٔتِْل َذْ ََ ِٔا, َؾاْشَتِْض ْٕ يِبْ ِِف افدُّ

ـَ افَْْارِ  ُْٔخَرُج ِم َْٖمُر بِِف َؾ ُٔ ُف اهللُ, َؾ ًَ ٍِّ َُٔن ِْٔف, َؾ
ِْل ؾِ ًْ ٍِّ (( أظمرضمف أسمق  ٕمغم، َربَِّؽ , َؾَن

رُّ َأُهُؾ اجَلَِْة  ُيَهػُّ افَْاُس َيْقمَ وأظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف سمٚمٗمظ: )) ُّ ْقَؾًا ُثَؿ َي ٍُ َٔاَمِة ُص
َِ اف

َْٔت  ََ ُر َيْقَم اْشَتِْض ـُ ْقُل َيا ُؾََلُن َأَما َتْذ َُ َٔ ـْ َأْهِؾ افَْاِر َؾ رُّ افَرُجُؾ َظَذ افَرُجِؾ ِم ُّ َٔ َؾ

 َٔ رُّ افَرُجُؾ َظَذ افَرُجِؾ َؾ ُّ ُع َفُف َوَي ٍَ َْٔن َبًة َؿَاَل َؾ ُْٔتَؽ َذْ ََ اَوْفُتَؽ َؾَِض َٕ ُر َيْقَم  ـُ ْقُل َأَما َتْذ َُ

ْثَتِْل  ًَ ُر َيْقَم َب ـُ ْقُل َيا ُؾََلُن َأَما َتْذ َُ َٔ رُّ افَرُجُؾ َظَذ افَرُجِؾ َؾ ُّ ُع َفُف َوَي ٍَ َْٔن ْقَرًا َؾ ُٓ ُض

ُع َففُ  ٍَ َْٔن َذا َؾَذَهّْضُت َفَؽ, َؾ ـَ َذا َو ـَ اَجِة   حِلَ

قُل اهللوذم احلد ٨م قمٜمد ُمًٚمؿ:)) َُ َٔ ُّٔدقَن َؾ َع افَّْضِ ٍَ ُة َوَص َُ
ْت اْدَََلئِ ًَ ٍَ  َظَز َوَجَؾ َص

ا َؿقْ  َٓ ُْٔخِرُج ِمْْ ـْ افَْاِر َؾ ّضُِض َؿّْضَوًة ِم َْ َٔ َٓ َأْرَحُؿ افَرامِحَِغ َؾ ِمُْقَن َوََلْ َيّْضَؼ إِ ْٗ َع اْدُ ٍَ ًما َوَص

ؿْ  ِٓ ٔ َِ ِْ ُٔ اًم َؾ ا َؿطُّ َؿْد َظاُدوا مُحَ ُِقا َخْرً َّ ًْ َٔداِة  ََلْ َي داُل َفدُف َنَدُر احْلَ ََ َْدِة ُي ِِف َنَدٍر ِِف َأْؾدَقاِه اجْلَ

َجدِر َأْو إَِػ افَندَجِر  قُن إَِػ احْلَ ُُ َٓ َتَرْوَنَا َت ِْٔؾ َأ َّضُة ِِف مَحِِٔؾ افَِض
ُرُج احْلِ اَم ََتْ ـَ َْٔخُرُجقَن  َؾ

 ُُ ُِْٔضُ َوَما َي ُر َوُأَخ
ٍِ
ْٔ ِس ُأَص ّْ قُن إَِػ افَن ُُ ََٔض َما َي دقُن َأْبد ُُ دا إَِػ افيِّدؾِّ َي َٓ ..(( قُن ِمْْ

 احلد ٨م. وىمد شم٘مدم ٟمحقه قمٜمد اًمٌْل٤مري وأخد.

 ىم٤مل ص٤مطم٥م اجلقهرة:
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 وهمووػمُه ُمووـ ُمرشمووو٣م إظمٞموو٤مرِ 

 

 

  ِمٗمْع يموَ ىمود ضمو٤مَء ذم إظمٌو٤مرِ 

وؿمٗم٤مقم٦م اعمال ٙم٦م شمٙمقن قمغم اًمؽمشمٞم٥م: وم٠موهلؿ ضمؼم وؾ، وآظمورهؿ اًمتًوٕم٦م قمنمو  

 اًمتل قمغم اًمٜم٤مر.

صم٤مسمت٦م سم٤مًمٜمص يموَ صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ  وهذه اًمِمٗم٤مقم٤مت ُمـ همػمه

 ذم احلد ٨م اعمت٘مدم قمٜمد ُمًٚمؿ، وجمٛمع قمٚمٞمٝم٤م ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م.

ذة، ومتٙمقن اًمِموٗم٤مقم٦م قموغم هوذا  وٓ  ِمٗمع أطمد مم٤م ذيمر إٓ سمٕمد اٟمتٝم٤مء ُمدة اعم١ماظم

زٟم٤م اًمٌ٘م٤مء ذم اًمٜم٤مر وقمدُموف  إفمٝم٤مرًا عمز ٦م اًمِم٤مومع قمغم همػمه، قمغم أٟمف ًمقٓ  اًمِمٗم٤مقم٦م جلقَّ

سمح٥ًم اًمٔم٤مهر ًمٜم٤م، أي: قمغم طم٥ًم ُم٤م  ٔمٝمر ًمٜم٤م ُمـ طم٤مل اإلٟم٤ًمن هؾ دظمٚمٝم٤م وهق 

 يم٤مومر أو قم٤مص، وإُمر ذم يمؾ ذًمؽ هلل.

 :ٚفائد 

ز قم٘مواًل وؾموٛمٕم٤ًم همٗموران هموػم اًمٙمٗمور ُموـ ُمٕمتٛمد أهوؾ اًمًوٜم٦م واجلَقمو٦م أٟموف جيوق

اًمذٟمقب سمال ؿمٗم٤مقم٦م، وم٤ٌمًمِمٗم٤مقم٦م ُمـ سم٤مب أومم، وأُم٤م همٗمران اًمٙمٗمور.. ومٝموق وإن ضمو٤مز 

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  چ قم٘ماًل أي: ىم٤مل اًمٕم٘مؾ سماقازه، ومٝموق ممتٜموع رشقمو٤ًم، ىمو٤مل شمٕمو٤ممم: 

 .{٧٢}انُسا    چہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے

أهنوو٤م أي: اًمووذٟمقب ٓ شمٜمٗمووؽ قمووـ واحلٙمٛموو٦م ُمووـ همٗمووران اًمووذٟمقب دون اًمٙمٗموور: 

ظمقف قم٘م٤مب، ورضم٤مء قمٗمٍق ورخ٦م، سمْلالف اًمٙمٗمر، ومٛمرشمٙم٥م اًمذٟمقب ُمًٚمؿ  ٕمت٘مد 

 ُمـ  إمم اخلقف  سمف    ١مدي قمٜمده  اًمذٟمقب، وم٤مقمت٘م٤مد اًمٜم٘مص   سم٤مرشمٙم٤مب  ٟمٗمًف ٟم٘مص 

                                                 

 (.432اًمٌٞماقري )اٟمٔمر:  (1)
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اًمٕم٘م٤مب ورضم٤مء اًمرخ٦م، واًمٙم٤مومر ٓ  ٕمت٘مد ٟم٘مص ٟمٗمًف، ومال خيو٤مف قم٘م٤مسمو٤ًم وٓ  رضموق 

 قمٗمقًا وٓ رخ٦م.

 ىم٤مل ص٤مطم٥م اجلقهرة:

 إذ ضمووو٤م ٌز همٗموووراَن هموووػم اًمٙمٗمووورِ 

 

 

ووووور ُم١مُمٜمووووو٤ًم سموووووقزرِ     وموووووال شمٙمٗمِّ

 

 

 

وهذا اًمٙمالم هق شمٕمٚمٞمؾ ُم٘متٍم قمغم اًمِمٗم٤مقم٦م ذم اًمذٟمقب وم٘موط، وإٟموَ اًمِموٗم٤مقم٦م  

 ؾ اًم٘مْم٤مء وذم همٗمران اًمذٟمقب.شمِمٛمؾ اًمِمٗم٤مقم٦م ذم ومّم

ون  سمٕموود يمووؾ هووذا.. ٓ اًمتٗموو٤مت إمم ىمووق ل اخلووقارج سمٙمٗموور اًمٕموو٤ميص: ٕهنووؿ  ٕموود(

 إقمَل ريمٜم٤ًم ُمـ اإل َن، وأهؾ اًمًٜم٦م  ٕمٜمقن سمذًمؽ اإل َن اًمٙم٤مُمؾ ٓ ذات اإل َن.

وٓ اًمتٗم٤مت يمذًمؽ ًمٚمٛمٕمتزًم٦م اًمذ ـ  ٘مقًمقن: أن اًمٕم٤ميص ًمٞمس ُم١مُمٜم٤ًم وٓ يم٤مومرًا، 

وا إقمَل ضمزًا ُموـ اعم٤مهٞمو٦م سمؾ هق ذم ُمٜم وهول ُمو٤م  –زًم٦م سملم اعمٜمزًمتلم: ٕهنؿ وإن قمد(

إٓ أهنوؿ  ٘مقًموقن: أن اعم٤مهٞمو٦م ٓ شمتح٘موؼ  –سمف جي٤مب قمـ اًمًو١مال سموَ هوق أو ُمو٤م هول 

 ُمٜمٝم٤م، يمَ أهن٤م ٓ شمٜمٕمدُم اًمٌّت٦م، وهق أي: اًمٕم٤ميص خمّٚمد ذم اًمٜم٤مر.
ٍ
 سم٤مٟمٕمدام ضمزء

٘مقًمقن: ٓ  ي ُموع اإل وَن ذٟمو٥م، يموَ ٓ وٓ اًمتٗم٤مت أ ْم٤ًم إمم اعُمرضمئ٦م اًمذ ـ  

  ٜمٗمع ُمع اًمٙمٗمر ـم٤مقم٦م.

وُمـ ُمزاقمؿ اعمرضمئ٦م أن أهؾ اًمٜم٤مر ٓ  ذوىمقن أمل اًمٕمذاب: سموؾ  ٙموقن يمو٤محلقت 

  ذم اعم٤مء، وأن اعم١مُمـ ٓ  تٛمّتع سمٜمٕمٞمؿ اجلٜم٦م، واًمٙم٤مومر حمروم ُمٜمف وم٘مط.

 

                                                 

 (.115هدا ٦م اعمر د )اٟمٔمر:  (1)
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رة سمال اؾمتحالل هل٤م، واحل٤مل  وُمـ ُم٤مت وىمد ارشمٙم٥م يمٌػمة ُمـ اًمٙم٤ٌم ر همػم اعمٙمٗمِّ

وف  ض وُمقيموؾ إمم رسمِّ أٟمف مل  ت٥م ُمٜمٝم٤م.. ومٛمذه٥م أهوؾ اًمًوٜم٦م واجلَقمو٦م أن أُموره ُمٗموقَّ

شمٕم٤ممم، ومال ٟم٘مٓمع سم٤مًمٕمٗمق قمٜمف: ًمئال شمٙمقن اًمذٟمقب ذم طمٙمؿ اعم٤ٌمطم٦م، وٓ ٟم٘مٓمع يمذًمؽ 

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    چ ٤مًمٕم٘مقسم٦م: ٕٟمف شمٕم٤ممم جيقز قمٚمٞمف أن  ٖمٗمر ُم٤م قمدا اًمٙمٗمر سم

 ، وىم٤مل ص٤مطم٥م اجلقهرة:{٧٢}انُسا    چہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے

 وُمووـ  ٛموو٧ْم ومل  توو٥ْم ُمووـ ذٟمٌووفِ 

 

 

وووووووفِ    ٌض ًمرسمِّ  ومووووووو٠مُمره ُمٗموووووووقَّ

 

 

 

 وقمغم شم٘مد ر اًمٕمذاب اًمذي شمققمد اهلل سمف ُمرشمٙمٌل اًمذٟمقب.. وم٢مّٟم٤م ٟم٘مٓموع ًموف سمٕمودم

اخلٚمقد ومٞمف، وىمد اؾمتدل أهؾ اًمًوٜم٦م واجلَقمو٦م قموغم ذًموؽ سم٤مٔ و٦م اعمو٤مرة وهمػمهو٤م ُموـ 

                              أ و٤مت وإطم٤مد و٨م اًمداًمو٦م قمووغم أن اعمو١مُمٜملم  ودظمٚمقن اجلٜموو٦م اًمٌّتو٦م، يم٘مقًموف شمٕموو٤ممم: 

صوووغم اهلل قمٚمٞموووف ، وىمقًموووف {٤}انشنشنوووت   چڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  چ 

دًدا َرُشدقُل اهلل َحدَرَم اهلل مَ )) :وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ  َّ َٓ اهلل َوَأَن ُُمَ َٓ إَِفدَف إِ َد َأْن  ِٓ ـْ َصد

ِْٔف افَْارَ  َِ (( أظمرضمف ُمًٚمؿ واًمؽمُمذي.َظ

 ىم٤مل ذم اجلقهرة:

 وواضم٥ٌم شمٕمذ ٥م سمٕمٍض ارشمٙم٥م

 

 

 يمٌووووػمًة صمووووؿ اخلٚمووووقُد جُمَْتٜمَوووو٥ْم 

  ائ  ائ  ەئ  ەئچ وُمـ دظمؾ اجلٜم٦م.. ٓ خيرج ُمٜمٝمو٤م أسمودا، ىمو٤مل شمٕمو٤ممم:  

 .{٧٢}انحجز   چوئ  وئ  ۇئ  ۇئ
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 ٛيف الضىعٗات تتى : 

مل  تٕمرض اعمّمٜمػ رخف اهلل وٟمٗمٕمٜم٤م سمف إمم سمٕمض اًمًٛمٕمٞم٤مت اًمتل جي٥م اإل َن 

طمٌٌٜم٤م ذيمره٤م هٜم٤م ُمع يشء ُمـ هب٤م، طمٞم٨م اىمتٍم قمغم سمٕمض ُمٜمٝم٤م وم٘مط، وٕمهٞمتٝم٤م أ

 اًمتٗمّمٞمؾ:

 :العزش 

وجي٥م اإل َن سم٤مًمٕمرش، وهق: ضمًؿ ٟمقراا قُمٚمقي، وإومم اإلُم٤ًمك قمـ 

 :                 اًم٘مٓمع سمتٕمٞملم طم٘مٞم٘متف ًمٕمدم اًمٕمٚمؿ هب٤م، وجي٥م اإل َن سمقضمقده: ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم

 .{٣٤}انحاقت   چڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   چ 

 :٘اللزص 

اإل َن سم٤مًمٙمريس، وهق: ضمًؿ قمٔمٞمؿ ٟموقراا َو٧م اًمٕمورش ُمٚمتّموؼ سموف  وجي٥م 

ومقق اًمًَء اًم٤ًمسمٕم٦م، وسمٞمٜمف  وسملم اًمًَء  اًم٤ًمسمٕم٦م ُمًػمة   ًَ ٦م قم٤مم، يمَ ُٟم٘مؾ قموـ 

اسمـ قم٤ٌمس، واًمٙمريس همػم اًمٕمرش ظمالوم٤ًم ًمٚمحًـ اًمٌٍموي وإومم اإلُمًو٤مك قموـ 

 اجلزم سمتٕمٞملم طم٘مٞم٘متف ًمٕمدم اًمٕمٚمؿ هب٤م.

 :المٕح 

إل ووَن سموو٤مًمٚمقح، وهووق: ضمًووؿ ٟمووقراا، ـمقًمووف  ًووَ ٦م قموو٤مم، وقمروووف وجيوو٥م ا

يمذًمؽ، يمت٥م ومٞمف اًم٘مٚمؿ سم٢مذن اهلل ُم٤م يم٤من وُم٤م  ٙمقن إمم  قم اًم٘مٞم٤مُم٦م، وهق  ٙمتو٥م ومٞموف 

 أن قمغم اًمتح٘مٞمؼ ُمـ أٟمف  ٘مٌؾ اعمحق واًمتٖمٞمػم، ُمع اإلُم٤ًمك قمـ اجلزم سمح٘مٞم٘متف.

: سموؾ اًم٘مٚموؿ  ٙمتو٥م ومٞموف وًمٞمس اًمٚموقح ُمٕمٛموقًٓ ًمٚمٛمال ٙمو٦م اًمٙمو٤مشمٌلم يموَ ُ َتوَقّهؿ

 سمٛمارد اًم٘مدرة.
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 :القمي 

وجي٥م اإل َن سم٤مًم٘مٚمؿ، وهق: ضمًؿ ٟمقراا ظمٚم٘مف اهلل وأُمره سمٙمت٥م ُمو٤م يمو٤من وُمو٤م 

يمووذًمؽ، وإومم   ٙمووقن إمم  ووقم اًم٘مٞم٤مُموو٦م، وـمقًمووف ُمًووػمة  ًووَ ٦م قموو٤مم، وقمروووف

 اإلُم٤ًمك قمـ اجلزم سمتٕمٞملم طم٘مٞم٘متف.

 ىم٤مل ص٤مطم٥م اجلقهرة:

 واًمٕموورش واًمٙمووريس صمووؿَّ اًم٘مٚمووؿُ 

 

 

 واًمٙموو٤مشمٌقن اًمٚمووقُح يمووؾ  طِمَٙمووؿُ 

  

 

 

 :ٛاملالئل 

وجي٥م اإل وَن سم٤معمال ٙمو٦م، هوق: اقمت٘مو٤مد أهنوؿ قمٌو٤مد ُمٙمرُموقن ُموـ قمٌو٤مد اًمورخـ 

قموـ اًمٓم٤مقمو٦م واًمٕمٌو٤مدة هلل، وٓ  اصٓمٗم٤مهؿ اهلل، ؿم٠مهنؿ اًمٓم٤مقمو٦م ٓ  ٗموؽمون قمٜمٝمو٤م أي:

هوقن   ٕمّمقن اهلل ُم٤م أُمرهؿ و ٗمٕمٚمقن ُم٤م  ١مُمرون: ٕهنؿ جمٌقًموقن قموغم ذًموؽ، وُمٜمزَّ

ؤون ُموـ اعمٞموقل  ورون قموـ اًمِموٝمقات احلٞمقاٟمٞمو٦م، وُموؼمَّ قمـ أصمو٤مم واخلٓم٤م و٤م، وُمٓمٝمَّ

، وىم٤مل {٥١}انُحم   چڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆچ اًمٜمٗمًٞم٦م، ىم٤مل شمٕم٤ممم 

، وهووؿ أضمًوو٤مم {٢}انتحووزيى   چوئ  وئ  ۇئ  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئچ شمٕموو٤ممم: 

ؾ سم٠مؿمووٙم٤مل خمتٚمٗموو٦م ًمٞمًووقا سمووذيمقر وٓ إٟموو٤مث وٓ  ًمٓمٞمٗموو٦م ٟمقراٟمٞموو٦م ىموو٤مدرة قمووغم اًمتِمووٙم(

 ظمٜم٤مصمك، ومٛمـ اقمت٘مد أهنؿ ذيمقرًا ومٝمق ُمٌتدع وم٤مؾمؼ، وذم يمٗمره ىمقٓن:

 ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل سمٙمٗمره. (1

 وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل سمٗمً٘مف وم٘مط. (2

                                                 

 (.385(، ورشح اًمّم٤موي )411يمؾ ذًمؽ ذم اًمٌٞماقري )اٟمٔمر:  (1)
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ے  چأُموو٤م ُمووـ اقمت٘موود أهنووؿ إٟم٤مصموو٤ًم ومٝمووق يموو٤مومر: ٕٟمووف دظمووؾ ذم ىمقًمووف شمٕموو٤ممم: 

، وم٤محلؼ ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم  ٜمٗمل {٣١}انشخوزف    چۓ   ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵

يمقهنؿ إٟم٤مصم٤ًم وهق   ٌتف.. ومٝمق يم٤مومر ىمٓمٕمو٤ًم، وأومم سمو٤مًمٙمٗمر ُموـ اقمت٘مود ظمٜموقصمتٝمؿ عمز ود 

 اًمٜم٘مص.

اإل َن سم٤معمال ٙم٦م اإل َن سم٠مهنؿ ظمٚم٘مقا ُمـ همػم واؾمٓم٦م، ومال أب هلؿ وٓ أم،  وُمـ

ـمقن وٓ  تٜم٤ميمحقن.  وٓ  ٠ميمٚمقن وٓ  نمسمقن وٓ  ٜم٤مُمقن وٓ  تٖمقَّ

وهؿ أصح٤مب أضمٜمح٦م، ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ًمف ضمٜم٤مطم٤من، وُمٜمٝمؿ ُمـ ًمف صمالصم٦م، وُمٜمٝمؿ ُمـ 

  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻچ ًمف أرسمٕم٦م، وُمٜمٝمؿ ُمـ  ز د قمغم ذًمؽ، ىم٤مل شمٕم٤ممم 

ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ﮲  ﮳    ﮴  ﮵  ﮶         

ُٕمقٍد {٣} اطز   چ﮷  ﮸ ًْ ـُ َُم ِلَّ  ، وقمـ اسْم صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف  ))َأنَّ اًمٜمٌَّ

 .أظمرضمف اًمٌْل٤مري وُمًٚمؿ وأخدَرَأى ضِمؼْمِ َؾ ًَمُف ؾِم٧م( ُِم٤مَ ٦ِم ضَمٜم٤َمٍح(( وصحٌف وؾمٚمؿ 

ٌِّحقن،  وُمووـ سمٞمووٜمٝمؿ أي: اعمال ٙموو٦م.. اًمٙمتٌوو٦م واحلٗمٔموو٦م، وخٚموو٦م اًمٕموورش، واعمًوو

واعمًوووتٖمٗمرون ًمٚمٛمووو١مُمٜملم، واًمًووو٤مضمدون، واًمّمووو٤مومقن، واعمتٕمووو٤مىمٌقن ومٞمٜمووو٤م سم٤مًمٚمٞموووؾ 

 واًمٜمٝم٤مر، وُمال ٙم٦م اًمرخ٦م، وُمال ٙم٦م ؾمٞم٤َّمرة  ٌتٖمقن جم٤مًمس اًمذيمر، وهمػمهؿ.

وُمٜمٝمؿ ُمـ هق ؾم٤مضمد هلل ُمٜمذ أن ظمٚم٘موف ، وُموٜمٝمؿ ُموـ هوق رايموع يموذًمؽ، و وقم 

 ُم٤م قمٌدٟم٤مك طمؼ قم٤ٌمدشمؽ.اًم٘مٞم٤مُم٦م  ٘مقًمقن:  ٤مرب 
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ ىم٤مل اإلُم٤مم إًمقيس ذم شمٗمًػمه قمٜمود ىمقًموف شمٕمو٤ممم 

قمٜمودٟم٤م  ُمٜم٘مًوٛم٦م إمم  -أي: اعمال ٙمو٦م  –:))وهل { ١١}انبقزة   چٻ  پ  پ  پ

      ؿ آؾموتٖمراق  ذم ُمٕمرومو٦م  احلوؼ  واًمتٜموزه قموـ آؿموتٖم٤مل سمٖموػمهىمًٛملم :ىمًؿ  ؿمو٠مهن

، وهووووؿ اًمٕمٚمّٞمووووقن واعمال ٙموووو٦م {٦١}األَبيووووا    چۓ  ۓ  ﮲   ﮳  ﮴چ 

اعم٘مرسمقن، وىمًؿ  دسمِّر إُمر ُمـ اًمًَء إمم إرض قمغم ُم٤م ؾمٌؼ سموف اًم٘مْمو٤مء وضمورى 

                                                  ، وهووووؿ:{٢}انتحووووزيى   چى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئچ سمووووف اًم٘مٚمووووؿ 

، ومٛمٜمٝمؿ ؾمَو ٦م وُمٜمٝمؿ أرووٞم٦م ، وٓ  ٕمٚموؿ قموددهؿ {٥}انُاسعاث   چے  ے  چ 

 إمم اهلل(( اهو.

 :ٚفائد 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ ىموو٤مل اًمٗمْلوور اًموورازي قمٜموود ىمقًمووف شمٕموو٤ممم أ ْموو٤م 

 :))وأُم٤م اإل َن سم٤معمال ٙم٦م ، ومٝمق ُمـ أرسمٕم٦م أوضمف: {١١}انبقزة   چپ  پ  پ

: اإل َن سمقضمقده٤م، واًمٌح٨م قمـ أهنو٤م روطم٤مٟمٞمو٦م حمْمو٦م، أو ضمًوَٟمٞم٦م، أو  وهلاأ 

ُمريم٦ٌم ُمـ اًم٘مًوٛملم، وسمت٘مود ر يمقهنو٤م ضمًوَٟمٞم٦م ومٝمول أضمًو٤مم ًمٓمٞمٗمو٦م أو يم ٞمٗمو٦م، ومو٢من 

يم٤مٟم٧م ًمٓمٞمٗم٦م ومٝمل أضم٤ًمم ٟمقراٟمٞم٦م، أو هقا ٞم٦م، وإن يم٤مٟمو٧م يموذًمؽ ومٙمٞموػ  ٛمٙموـ أن 

٘مّموقى، وموذاك ُم٘مو٤مم اًمٕمٚموَء شمٙمقن ُمع ًمٓم٤موم٦م أضم٤ًمُمٝم٤م سم٤مًمٖم٦م ذم اًم٘موقة إمم اًمٖم٤م و٦م اًم

 اًمراؾمْللم ذم قمٚمقم احلٙمٛم٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م واًمؼمه٤مٟمٞم٦م.
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                     : اًمٕمٚمووؿ سموو٠مهنؿ  ُمٕمّمووقُمقن ُمٓمٝموورون وادرتّضددة  افثإٔددة  ِف اْليددامن  بادَلئُددة

ہ    ھ     ھ    چ   ، {٥١}انُحوووووووووووووم   چڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ ڭ چ 

، وم٢من ًمذهتؿ سمذيمر اهلل، وأٟمًوٝمؿ سمٕمٌو٤مدة اهلل، {٣١}األَبيوا     چھ  ھ  ے

ويمَ أن طمٞم٤مة يمؾ واطمد ُمٜم٤م سمٜمٗمًف اًمذي هق قمٌو٤مرة قموـ اؾمتٜمِمو٤مق اهلوقاء، ومٙموذًمؽ 

 طمٞم٤مهتؿ سمذيمر اهلل شمٕم٤ممم وُمٕمرومتف وـم٤مقمتف .

 ط سملم اهلل وسملم اًمٌنم، ومٙمؾ ىمًؿ ُمٜمٝمؿ ُمتقيمؾ قمغم : أهنؿ وؾم٤م وادرتّضة افثافثة

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ ىمًؿ ُمـ أىم٤ًمم هذا اًمٕم٤ممل، يمَ ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف : 

}انذارياث   چې  ې  ې  ې  ىچ ، وىم٤مل : {٦ – ٣}انصا اث   چٻ

            ، وىم٤مل : {٦ – ٣}انًزسصث   چک  گ   گ  گ  گ  چ ، وىم٤مل : {٦ –٣

، وًم٘مد ذيمرٟم٤م ذم شمٗمًػم هذه {٦ – ٣ث  }انُاسعا چڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہچ 

 أ ٤مت أهارًا خمٗمٞم٦م ، إذا ـم٤مًمٕمٝم٤م اًمراؾمْلقن ذم اًمٕمٚمؿ وىمٗمقا قمٚمٞمٝم٤م .

: أن يمت٥م اهلل اعمٜمزًم٦م إٟمَ وصٚم٧م إمم إٟمٌٞم٤مء سمقاؾموٓم٦م اعمال ٙمو٦م ،  وادرتّضة افرابًة

ڳ    ڱ  ڱ  ڱ             ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  چ ىمووو٤مل اهلل شمٕمووو٤ممم : 

، ومٝمذه اعمراشم٥م ٓ سمد ُمٜمٝمو٤م ذم طمّموقل اإل وَن سم٤معمال ٙمو٦م ، {٦٣ – ٣١}انتكىيز   چہ

 ومٙمٚمَ يم٤من همقص اًمٕم٘مؾ ذم هذه اعمراشم٥م أؿمد يم٤من إ َٟمف سم٤معمال ٙم٦م أشمؿ(( اهو.
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 :ٛعدد املالئل 

ـْ َأيِب َذر  و  قمدد اعمال ٙم٦م يم ػٌم ٓ حي و قموددهؿ إٓ اهلل ؾموٌح٤مٟمف وشمٕمو٤ممم، ومَٕمو

َٓ َتدَرْوَن :))صوغم اهلل قمٚمٞموف وآًموف وصوحٌف وؾموٚمؿ ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُموقُل اهلل  إِِنِّ َأَرى َمدا 

ا َمقْ  َٓ ا َأْن َتلَِط َما ؾِٔ قَن َأَضْت افَِضاَمُف َوَحَؼ هَلَ ًُ َّ َٓ َتِْض ُع َما  َّ َٓ َوَأْش ِضُع َأْرَبِع َأَصابَِع إِ

ٌَِؽ َشاِجٌد  ِْٔف َم َِ  (( أظمرضمف أخد واًمؽمُمذي.َظ

واًمقاضم٥م ُمٕمرومتٝمؿ شمٗمّمٞماًل قمغم اعمٙمٚمػ رشقم٤ًم.. قمنمة، وهؿ: ضمؼم ؾ، و ٘م٤مل 

ًمف ضمؼما ٞمؾ، وُمٞمٙم٤م ٞمؾ، وإهاومٞمؾ، وقمزرا ٞمؾ سمٗمتح اًمٕمولم قموغم اًمّموحٞمح، وُمٜمٙمور 

وفمو٤م ٗمٝمؿ.. ومٝموؿ ُمقزقموقن قموغم وٟمٙمػم، ورىمٞم٥م وقمتٞمد، وُم٤مًمؽ، ورووقان، وأُمو٤م 

 أرسمٕم٦م أىم٤ًمم:

 : اًمتٍم ٗمٞم(قن، وهؿ:إول

ژ چ، وهق أُملم اًمقطمل، و اًمًٗمػم سملم اهلل وأٟمٌٞم٤م ف ورؾمٚمف، ىم٤مل شمٕم٤ممم: جزيؾ (1

ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  

،  و ًٛمك  سم٤مًمروح  إُملم،  ىم٤مل  {١٤}انبقزة     چڳ  ڱ ڱ 

ڳ  ڳ  ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ چشمٕم٤ممم: 

 : ، و ًٛمك يمذًمؽ سمروح اًم٘مدس، ىم٤مل شمٕم٤ممم{٣١٧ – ٣١٦}انشازا    چڻ

، و ًٛمك أ ْم٤م {٣١٦}انُحم   چۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ چ 

صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ ، يمَ ىم٤مل ورىم٦م سمـ ٟمقومؾ ًمٚمٜمٌل سم٤مًمٜم٤مُمقس

َل اهلل قَمغَم ُُمقؾَم  ِذي َٟمزَّ  ك(( أظمرضمف اًمٌْل٤مري وُمًٚمؿ وأخد.:))َهَذا اًمٜم٤َّمُُمقُس اًمَّ
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، وهق اعمقيمؾ سمرزق اًمٕم٤ٌمد وسم٤مُٕمٓم٤مر واًمٌح٤مر وإهن٤مر وشمّمق ر مُٔائٔؾ (2

 إضمٜم٦م ذم سمٓمقن أُمٝم٤مهتؿ.

اًمٕمٔمٞمؿ، و ٜمٗمخ ومٞمف  قم ، وهق اعمقيمؾ سمٜمٗمخ اًمّمقر، أي: اًمٌقق إَساؾٔؾ (3

ەئ  ەئ  وئ  وئ     چ  اًم٘مٞم٤مُم٦م صمالث ٟمٗمْل٤مت، إومم ٟمٗمْل٦م اًمٗمزع، ىم٤مل شمٕم٤ممم:

}انًُم   چۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئىئ  ی  ی    ی 

، واًمٜمٗمْل٦م اًم ٤مٟمٞم٦م شمٗمٜمك ومٞمٝم٤م مجٞمع اعمْلٚمقىم٤مت إٓ ُمـ ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم، واًمٜمٗمْل٦م {٢٤

ؽمضمع إرواح إمم أضم٤ًمده٤م، ىم٤مل شمٕم٤ممم: اًم ٤مًم ٦م شمٌٕم٨م ومٞمٝم٤م مجٞمع اعمْلٚمقىم٤مت، وم

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  چ 

، و قضمد  سم٤مًمّمقر  اًمذي  هق  {٢٢}انشيز   چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  

اًمٌقق  اًمٕمٔمٞمؿ  صم٘م٤مب  سمٕمدد سمٜمل آدم، وم٢مذا ُم٤مت اإلٟم٤ًمن ىمدُم٧م روطمف إمم صم٘مٌٝم٤م، 

 ُمـ صم٘مٌٝم٤م وشمقضمٝم٧م إمم ص٤مطمٌٝم٤م.وم٢مذا أراد اهلل إطمٞم٤م ٝمؿ ظمرضم٧م يمؾ روح 

 وإهاومٞمؾ قمٚمٞمف اًمًالم ُمقيمؾ يمذًمؽ سم٤مًمٚمقح اعمحٗمقظ.

هٙمذا شمقاشمر اؾمٛمف، ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ قماٞم٦ٌم ذم شمٗمًػمه قمٜمد ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ظزرائٔؾ (4

: ))وقمـ ُم٘م٤مشمؾ واًمٙمٚمٌل {٣٣}انسج ة   چی  ی    ی  ی  جئ  حئ  مئچ

 : سمٚمٖمٜم٤م أن اؾمؿ ُمٚمؽ اعمقت قمزرا ٞمؾ(( اهو.

اًمًٞمقـمل ذم اإلشم٘م٤من: ))ُمٚمؽ اعمقت أؿمتٝمر قمغم إًمًٜم٦م أن اؾموٛمف  وىم٤مل اإلُم٤مم

 اهو. قمزرا ٞمؾ، ورواه أسمق اًمِمٞمخ سمـ طم٤ٌمن قمـ وه٥م((
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قد هذا إصمر وىمد ذيمر أيم ر أهؾ اًمتٗمًػم وأهؾ اًمٕمٚمؿ أن اؾمٛمف )قمزرا ٞمؾ( ًمقضم

وإن يم٤من ومٞمف يمالم قمٜمد أهؾ احلد ٨م، إٓ أن شمًوٛمٞمتف هبوذا آؾموؿ ًموٞمس ومٞموف رضر، 

 وظمّمقص٤ًم أن إًمًـ شمٜم٤مىمٚمتف سم٤مًمتقاشمر.

ی  ی    ی  ی  چوقمزرا ٞمؾ هوق اعمقيموؾ سم٘موٌض إرواح، ىمو٤مل شمٕمو٤ممم: 

 .{٣٣}انسج ة   چجئ  حئ  مئ

 چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چچ وأُم٤م ىمقًمف شمٕمو٤ممم: 

.. وم٢من عمٚمؽ اعمقت أقمقان، وهؿ رؾمؾ  ٕمٞمٜمقٟمف قمغم ىمٌض إرواح، ىمو٤مل {٢٣ألَااو  }ا

اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمَ :)ظمٓمقة ُمٚمؽ اعمقت ُم٤م سملم اعمنمق واعمٖمرب(اهو، وىم٤مل 

 جم٤مهد :)ضمٕمٚم٧م ًمف إرض ُم ؾ اًمٓم٧ًم  تٜم٤مول ُمٜمف طمٞم٨م  ِم٤مء(اهو.

 ٹ  ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ چ وأُموووووو٤م ىمقًمووووووف شمٕموووووو٤ممم: 

 .. ومٗمٞمف اطمتَٓن:{٧٦}انشيز   چڦ

 : أن اعمتقذم احل٘مٞم٘مل هق اهلل، وإٟمَ قمزرا ٞمؾ ؾم٥ٌم.إول

 : أن أرواح اعمحٌقسملم ًمد ف شمٕم٤ممم  تقمم هق سمٜمٗمًف ىمٌْمٝم٤م ُمـ همػم واؾمٓم٦م.افثاِن

  ىم٤مل ص٤مطم٥م اجلقهرة:

 وواضمووووو٥م إ َٟمٜمووووو٤م سمووووو٤معمقِت 

 

 

 و ٘مٌض اًموروَح رؾموقل اعموقِت 

 هؿ: اًمٗم٤مشمٜمقن وهؿ:ُمـ أىم٤ًمم اعمال ٙم٦م  افثاِنو 

                                                 

  {.٣٣}انسج ة   چی  ی    ی       چاًمناج اعمٜمػم ًمٚمْلٓمٞم٥م اًمنمسمٞمٜمل قمٜمد ىمقًمف شمٕم٤مل اٟمٔمر:  (1)
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، ومه٤م اعمقيمالن سم١ًمال اعمٞم٧م ُمـ اإلٟمس واجلـ ذم ىموؼمه، ومٞمًو٠مٟٓمف مُْر وُٕر

 قمـ رسّمف  وٟمٌٞمف وىمٌٚمتف، ومٞمٙمقن اًم١ًمال قمـ اًمتقطمٞمد واًمد ـ واًمٜمٌقة.

وو وسمِمووػم، وًمٚمٙموو٤مومر واعموو١مُمـ اًمٕموو٤ميص ُمٜمٙموور وىمٞمووؾ: مهوو٤م ًم ٚمٛموو١مُمـ اعمقوّمووؼ ُمٌنمِّ

 وٟمٙمػم، يمَ ذيمر ذًمؽ سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء.

ـْ َأيِب ُهَرْ َرَة ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل  إَِذا :))صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصوحٌف وؾموٚمؿ ومَٕم

اِن َأْشَقَداِن َأْزَرؿَ  َُ َِ ْؿ َأَتاُه َم ـُ ُِّٔت َأْو َؿاَل َأَحُد َخدُر ُؿِزَ اْدَ ْٔ دُر َوا َُ ا اْدُْْ ََحدِدمِهَ
ِٕ اُل  ََ اِن ُي

دقُل ُهدَق َظّْضدُد اهلل  َُ داَن َي ـَ دقُل َمدا  َُ َٔ دقُل ِِف َهدَذا افَرُجدِؾ َؾ َُ ْْدَت َت ـُ ِن َمدا  َٓ ق َُ َٔ افَُُِْر َؾ

 َٓ ق َُ َٔ ًدا َظّْضُدُه َوَرُشقُفُف َؾ َّ َٓ اهلل َوَأَن ُُمَ َٓ إَِفَف إِ ُد َأْن  َٓ ََٕؽ َوَرُشقُفُف َأْص ُؿ َأ َِ ًْ َٕ َْا  ـُ ِن َؿْد 

اُل َففُ  ََ ًَِغ ُثَؿ ُيََْقُر َفُف ؾِِٔف ُثَؿ ُي قَن ِذَراًظا ِِف َشّْض ًُ ِه َشّْض َِضُح َفُف ِِف َؿْزِ ٍْ قُل َهَذا ُثَؿ ُي َُ دْؿ  َت َٕ

دُروِس اَفد ًَ َْْقَمدِة اْف ـَ دْؿ  َٕ ِن  َٓ دق َُ َٔ ُهْؿ َؾ ْخِزُ
ُٖ قُل َأْرِجُع إَِػ َأْهِع َؾد َُ َٔ َٓ َؾ َٓ ُيقؿُِيدُف إِ ِذي 

ُت  ًْ
ِّ دا َؿداَل َشد ًَ داَن ُمَْاؾِ ـَ ِف َذفِدَؽ َوإِْن  ًِ ـْ َمْودَج َثدُف اهلل ِمد ًَ ْٔدِف َحَتدك َيّْض َأَحبُّ َأْهِِِف إَِف

داُل   ََ ُٔ دقُل َذفِدَؽ َؾ َُ دَؽ َت َٕ دُؿ  َأ َِ ًْ َٕ َْا   ـُ ِن َؿْد  َٓ ق َُ َٔ َٓ َأْدِري َؾ ُف  َِ ُت ِمْث ِْ َُ قُفقَن َؾ َُ افَْاَس َي

َذًبا َحَتدك ًَ ا ُم َٓ ا َأْضََلُظُف َؾََل َيَزاُل ؾِٔ َٓ ِْٔف  َؾَتْخَتُِِػ ؾِٔ َِ َتلُِؿ َظ ِْ ِْٔف َؾَت َِ ل َظ
ِّ  فِْْلَْرِ   اْفَتلِ

ِف َذفَِؽ  ًِ ـْ َمْوَج َثُف اهلل ِم ًَ  (( أظمرضمف اًمؽمُمذي.َيّْض

 اًم ٤مًم٨م ُمـ إىم٤ًمم هؿ: احل٤مومٔمقن، وهؿ:

، وهوق وظتٔددذم ضمٝمو٦م اًمٞمٛمولم، ، وهق ُمقيمؾ سمٙمت٤مسمو٦م احلًوٜم٤مت، و ٙموقن رؿٔب

 اعمقيمؾ سمٙمت٤مسم٦م اًمًٞمئ٤مت، و ٙمقن ذم ضمٝم٦م اًمِمَل.

                                                 

 (.3/264ومتح اًم٤ٌمري )اٟمٔمر:  (1)
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وُمٕمٜمك رىمٞم٥م وقمتٞمد: أي: طم٤مومظ وطمٗموٞمظ، ويموؾ واطمود ُموٜمٝمَ  ًوٛمك هبو٤مذ ـ 

ىمٞمو٥م قمتٞمود، وُمٚموؽ اًمِموَل  ودقمك رىمٞمو٥م اًمٚمٗمٔملم، أي: أن ُمٚمؽ اًمٞمٛمولم  ودقمك ر

 قمتٞمد، وىمٞمؾ: أن أطمدمه٤م رىمٞم٥م وأظمر قمتٞمد.

وإذا ومٕمؾ اًمٕمٌود احلًوٜم٦م.. سمو٤مدر ُمٚموؽ اًمٞمٛمولم سمٙمت٤مسمتٝمو٤م، وإذا ومٕموؾ ؾموٞمئ٦م وأراد 

ُمٚمؽ اًمِمَل أن  ٙمتٌٝم٤م.. أُمره ُمٚمؽ اًمٞمٛملم سموَ ًموف ُموـ إُمو٤مرة قمٚمٞموف أن  ٛمٝمٚموف، ومو٢من 

 ًتٖمٗمر.. يمتٌٝم٤م ؾمٞمئ٦م.اؾمتٖمٗمر اًمٕمٌد وشم٤مب.. يمتٌٝم٤م طمًٜم٦م، وإن مل  

وىمد ُأظمُتِٚمَػ ومٞمَ  ٙمت٤ٌمن، وم٘م٤مل جم٤مهد:  ٙمت٤ٌمن قمٚمٞمف طمتوك أٟمٞمٜموف ذم ُمرووف، أي: 

هم٤م ٦م ومٞمَ  ٙمت٤ٌمن، ومٝمَ  ٙمت٤ٌمن يمؾ يشء، وىمو٤مل قمٙمرُمو٦م: ٓ  ٙمتٌو٤من إٓ ُمو٤م  و١مضمر أو 

  قزر ومٞمف.

 واًمراسمع وإظمػم ُمـ إىم٤ًمم: اخل٤مزٟمقن، وهؿ:

ٌ٘م٤مت: أقماله٤م وأظمٗمٝم٤م ضمٝمٜمؿ، صموؿ ًمٔموك ، وهق ظم٤مزن اًمٜم٤مر، وهل ؾمٌع ـممافؽ

 واحلٓمٛم٦م واًمًٕمػم وؾم٘مر واجلحٞمؿ واهل٤مو ٦م.

ڎ  چ وُمع ُم٤مًمؽ ظم٤مزن اًمٜم٤مر اًمزسم٤مٟمٞم٦م، وهؿ شمًٕم٦م قمنمو ٟمٗمورًا، يموَ ىمو٤مل شمٕمو٤ممم 

، وًمٙمؾ ٟمٗمر ُمٜمٝمؿ ضمٜمقد ٓ  ٕمٚمؿ قمددهؿ إٓ اهلل، ىم٤مل شمٕم٤ممم  {١١}انً ثز   چڎ  ڈ 

، وؾمٞم٠ميت سمٞم٤من ـمٌ٘م٤مهت٤م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم قمٜمد {١٣}انً ثز   چۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ        ۉچ 

 ذيمر اجلزاء.

 

                                                 

 {.٣٢:  } چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ شمٗمًػم اًمناج اعمٜمػم ًمٚمنمسمٞمٜمل قمٜمد ىمقًمف شمٕم٤ممم: اٟمٔمر:  (1)
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، وهق ظم٤مزن اجلٜم٦م أي: ر ٞمس ظمزٟمتٝم٤م، ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم طمؼ اًمذ ـ اشم٘مقا:  ورضقان

ۅ  ۅ    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ چ

 .{٤١}انشيز   چۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى

واجلٜم٤من ؾموٌع: اًمٗموردوس وهول أقمالهو٤م، وضمٜمو٦م اعمو٠موى، وضمٜمو٦م اخلٚمود، وضمٜمو٦م 

 اًمٜمٕمٞمؿ، وضمٜم٦م قمدن، ودار اًمًالم، ودار اجلالل، وىمد شم٘مدم شمٗمّمٞمٚمٝم٤م.

 :اللتب 

ومم٤م جي٥م اإل َن سمف اًمٙمت٥م اًمًَو ٦م اعمٜمزًم٦م ُموـ اهلل شمٕمو٤ممم قموغم أٟمٌٞم٤م وف ورؾموٚمف، 

ه قموـ احلوروف وُمٕم ٜمك اإل َن سم٤مًمٙمت٥م هق: اقمت٘م٤مد أهن٤م يمالم اهلل إززم اًم٘مد ؿ اعمٜموزَّ

 واًمّمقت يمَ شم٘مدم.

 وافقاجب مًرؾتف إمجآً مْٓا.. مائة,  وهل:

ؾمتقن ُمٜمٝم٤م قمغم ٟمٌل اهلل ؿمٞم٨م سمـ آدم، وصمالصمقن قمغم ٟمٌول اهلل إسموراهٞمؿ، وقمنموة 

ۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ  ۈئ   چ  ٕمو٤ممم:قمغم ٟمٌل اهلل ُمقؾمك ىمٌؾ اًمتقراة، وهل اعمراد سم٘مقًمف شم

ڀ   ڀ  ڀ  چ وسم٘مقًموووف شمٕمووو٤ممم: {١٤ – ١٢}انوووُجى  چ ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ

قمٚمووٞمٝمَ وقمووغم ٟمٌٞمٜموو٤م   {٣١ – ٣٢األعهووً  } چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ      ٿ  

 أومْمؾ اًمّمالة وأزيمك اًمتًٚمٞمؿ.

 

                                                 

 (.1/168) اٟمٔمر: دًمٞمؾ اًمٗم٤محللم (1)
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وهذا قمغم اًمت٘مر ٥م ٓ اًمتح٘مٞمؼ، ىم٤مل اًمًحٞمٛمل: ))واحلؼ قمدم طمٍم اًمٙمت٥م 

ذم قمدد ُمٕملم، ومال  ٘م٤مل أهن٤م ُم٤م ٦م وأرسمٕم٦م وم٘مط: ٕٟمؽ إذا شمتٌٕم٧م ، أي: ومّتِم٧م 

اًمروا ٤مت دمده٤م شمٌٚمغ أرسمٕم٦م وصمَٟملم وُم٤م ٦م، ومٞما٥م اقمت٘م٤مد أن اهلل أٟمزل يمت٤ًٌم ُمـ 

 اًمًَء قمغم اإلمج٤مل(( اهو

 اجب مًرؾتف مـ افُتب تٍهًَٔل أربًة, وهل:وافق

اعمٜمزًم٦م قمغم ٟمٌل اهلل ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم، ىمٞمؾ: ُم٠مظمقذة ُمـ ورى  إول: افتقراة

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   چاًمزٟمد، أي: ظمرج ٟم٤مره، وم٢مهن٤م ٟمقر ووٞم٤مء، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چ ، وىم٤مل شمٕم٤ممم: {٧٧}انًائ ة  چڌ  ڎ

 .{٧٢}األَبيا    چڎ  ڎ   ڈ   ڈ  

ف اًمتقراة، طمٞم٨م طمرومف أيم ر ُمـ يم٤مشم٥م ُمـ ره٤ٌمن اًمٞمٝمقد: ًمُٞمْْلُٗموقا ُمو٤م  وىمد طُمرِّ

ومٞمف ُمـ احلؼ اًمذي ٓ  تقاومؼ ُمع هقاهؿ، وم٤مًمذي قمٜمدهؿ ُمـ اًمتقراة اًمّمحٞمح٦م هوق 

                   سمٕمْمٝم٤م وم٘مط، وىمد أصم٧ٌم اهلل هذا اًمتحر ػ ذم ىمقًمف :

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى    ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ    چ

، ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٓمؼمي {٤٥}انبقزة   چۇئ  ۆئ ۆئ  ۈئ ۈئ وئ  ۇئ 

قمٜمد شمٗمًػم هذه أ ٦م:))طمدصمٜم٤م  قٟمس ىم٤مل، أظمؼمٟم٤م اسمـ وه٥م ىم٤مل، ىم٤مل اسمـ ز د ذم 

 : اًمتقراة اًمتل أٟمزهل٤م {٤٥}انبقزة   چوئ            وئ        ەئ           ەئ        ائ چ ىمقًمف:

                                                 

 (.11ذًمؽ ذم )يم٤مؿمٗم٦م اًمًا٤م رشح ؾمٗمٞمٜم٦م اًمٜما٤م( )ـمٌٕم٦م دار اًمتٞمًػم( )اٟمٔمر:  (1)
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قمٚمٞمٝمؿ، حيرومقهن٤م، جيٕمٚمقن احلالل ومٞمٝم٤م طمراُم٤م، واحلرام ومٞمٝم٤م طمالٓ واحلؼ ومٞمٝم٤م 

 سم٤مـمال واًم٤ٌمـمؾ ومٞمٝم٤م طم٘م٤م(( اهو.

، {٧٢}انُسووا    چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ وىموو٤مل شمٕموو٤ممم: 

            ىمقًموف شمٕمو٤ممم: ىم٤مل احلٗمظ سمـ طمار ذم اًمٗمتح:))ىم٤مل أسمق قمٌٞمودة ذم يمتو٤مب )اعماو٤مز( ذم

ون(( اهو.{٧٢}انُسا    چٺ  ٺ  ٺ  ٿ چ  ، ىم٤مل:  ٘مٚمٌِّقن و ٖمػمِّ

وىم٤مل جم٤مهد:  ٕمٜمل شمٌد ؾ اًمٞمٝمقد اًمتقراة، يمَ ومٕمٚمقا ذم آ ٦م اًمرضمؿ طملم أظمٗمقه٤م، 

ٌِّ٘مووقن اًموورضمؿ قمووغم اًمْمووٕمٞمػ إذا زٟمووك، أُموو٤م إن زٟمووك اًمنموو ػ ُمووٜمٝمؿ.. خًووقه  ومٞمٓم

ٌِْد اهلل سمْ  ـْ قَم ََ َأنَّ اًْمَٞمُٝموقَد ضَمو٤مُءوا إمَِم َرؾُموقِل اهلل وـم٤مومقا سمف، ومَٕم  قُمَٛموَر َريِضَ اهلل قَموٜمُْٝم
ـِ

، وَمَذيَمُروا ًَمُف َأنَّ َرضُماًل ُِموٜمُْٝمْؿ َواُْموَرَأًة َزَٟمَٞمو٤م، وَمَ٘مو٤مَل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ 

ِْٖن َمدا َتِدُدوَن ِِف افَتدْقرَ :))صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ هَلُْؿ َرؾُمقُل اهلل  اِة ِِف َصد

ـُ ؾَمواَلٍم: يَموَذسْمُتْؿ إِنَّ ومِٞمَٝمو٤م افَرْجؿِ  ٌْوُد اهلل سْمو َٚموُدوَن، وَمَ٘مو٤مَل قَم (( وَمَ٘مو٤مًُمقا: َٟمْٗمَْموُحُٝمْؿ َوجُيْ

ٌَْٚمَٝمو٤م  ضْمِؿ، وَمَ٘مَرَأ َُمو٤م ىَم وَه٤م، وَمَقَوَع َأطَمُدُهْؿ َ َدُه قَمغَم آَ ٦ِم اًمرَّ ضْمَؿ، وَم٠َمشَمْقا سم٤ِمًمتَّْقَراِة وَمٜمنََمُ اًمرَّ

ضْمؿ،ِ َوَُم٤م سَمٕمْ  ـُ ؾَماَلم:ٍ اْروَمْع َ َدَك، وَمَروَمَع َ َدُه، وَم٢مَِذا ومِٞمَٝم٤م آَ و٦ُم اًمورَّ ٌُْد اهلل سْم َدَه٤م، وَمَ٘م٤مَل ًَمُف قَم

ََ َرؾُموقُل اهلل ضْمِؿ، وَمو٠َمَُمَر هِبِو ُد ومِٞمَٝم٤م آَ و٦ُم اًمورَّ صوغم اهلل قمٚمٞموف وآًموف  وَمَ٘م٤مًُمق: أَصَدَق َ ٤م حُمَٛمَّ

ٌُْد اهللوصحٌف وؾمٚمؿ  َاو٤مَرَة. وَمُرمِج٤َم، ىَم٤مَل قَم ٜم٠َُم قَموغَم اعْمَوْرَأِة َ ِ٘مٞمَٝمو٤م احْلِ ضُمَؾ جَيْ : وَمَرَأْ ٧ُم اًمرَّ

 أظمرضمف اًمٌْل٤مري.

: ُمـ اًمٙمت٥م هق اإلٟماٞمؾ اعمٜمزل قمغم ٟمٌل اهلل قمٞمًك قمٚمٞمف اًمًوالم، ىمٞموؾ: وافثاِن

 سمذًمؽ   اًمٙمت٤مب  وؾمٛمل اًمٌمء،  ظمالص٦م  اؾمتْلراج   وهق اًمٜماؾ،   ُمـ  ُم٠مظمقذ
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ٓؾمتْلالصف ٟمقر اًمتقراة، وُمٜمف ىمٞمؾ ًمٚمقًمد: ٟماؾ أسمٞمف ٓؾمتْلالصف ُمٜمف، وىمٞمؾ: هل 

 يمٚمٛم٦م  قٟم٤مٟمٞم٦م ُمٕمٜم٤مه٤م: سمنمى.

وىمد دظمؾ اإلٟماٞمَؾ اًمتحر ُػ سم٠م دي أيم ر ُمـ يم٤مشم٥م ُمـ ىم٤ًموؾم٦م اًمٜمّم٤مرى، 

ًمقا، طمتك ص٤مر هٜم٤مك  وٟمًٌقا يم ػمًا ُمـ يمت٥م إٟم٤مضمٞمؾ إمم أٟمٗمًٝمؿ سمحٞم٨م زادوا وسمدَّ

أيم ر ُمـ إٟماٞمؾ، ومٕمغم ؾمٌٞمؾ اعم ٤مل:)إٟماٞمؾ ُمتك، وإٟماٞمؾ ًمقىم٤م، وإٟماٞمؾ ُمرىمس، 

وإٟماٞمؾ  قطمٜم٤ّم، وإٟماٞمؾ سمرٟم٤مسم٤م(، و ٕمتؼم إٟماٞمؾ سمرٟم٤مسم٤م هق اإلٟماٞمؾ اًم٘مر ٥م ُمـ 

 اًمّمح٦م.

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ      پ  چ ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ٺ    ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  

 .{٣٧}انًائ ة   چٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ

: ُمـ اًمٙمت٥م هق اًمزسموقر اعمٜموزل قموغم ٟمٌول اهلل داود قمٚمٞموف اًمًوالم، ىمو٤مل وافثافث

 .{٣٢١}انُسا    چڤ  ڤ  ڤچ شمٕم٤ممم 

صوغم اهلل قمٚمٞموف وآًموف : ُمـ اًمٙمت٥م هق اًمٗمرىم٤من اعمٜموزل قموغم ؾموٞمدٟم٤م حمٛمود وافرابع

ء اًم٘موورآن، وُمٕمٜموو٤مه: اًمٗموو٤مرق سموولم احلووؼ ، واًمٗمرىموو٤من اؾمووؿ ُمووـ أؾمووَوصووحٌف وؾمووٚمؿ 

، وىموو٤مل {٦١}اإلَسوواٌ   چجب   حب  خب  مب  ىب  يب  چ   واًم٤ٌمـمووؾ، ىموو٤مل شمٕموو٤ممم: 

 ١}آل عًووزاٌ   چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤچ شمٕموو٤ممم: 

– ٧} . 

 وأؾمَ ف أرسمٕم٦م: اًم٘مرآن، وشمرك اهلٛمز ًمٖم٦م ىمر ش، واًمٙمت٤مب، واًمذيمر، واًمٗمرىم٤من.
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( 114( ضمزء، وقمدد ؾموقره: أرسموع قمنموة وُم٤م و٦م )31وقمدد أضمزا ف: صمالصمقن )

( آ و٦م، وقمودد يمٚمَشموف: 6616ؾمقرة، وقمدد آ تف: ؾم٧م قمنمة وؾمتَ ٦م وؾموت٦م آٓف )

طمرووموف: ( يمٚمٛمو٦م، وقمودد 77934أرسمع وصمالصمقن وشمًٕمَ ٦م وؾمٌٕم٦م وؾمٌٕمقن أًموػ )

 (.333671واطمد وؾمٌٕمقن وؾمتَ ٦م وصمالصم٦م وصمالصمقن أًمػ وصمالصمَ ٦م أًمػ )

وىمد طُمِٗمظ اًم٘مرآن اًمٙمر ؿ ُمـ اًمتٌد ؾ واًمتحر وػ، وم٘مود شمٙمّٗموؾ اهلل سمحٗمٔموف إمم 

 .{١}انحجز   چڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ چ  قم رومٕمف، ىم٤مل شمٕم٤ممم 
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 العقًدة اجملنلة
 

ا َوا َٕ دٍ َوبًُد: َؾِ٘ َّ ا ُُمَ َٕ ِِّٔد َْْٔا بِاهللِ َرّبًا, َوبِاِْلْشََلِم ِدْيًْا, َوبَِِض ُد هللِ َؿْد َرِض ّْ  فدَح

  .ِمَِْغ إِْخَقإًا ْٗ ُّ ًة, َوبِافد َِ ّْض
َّضِة ؿِ ًْ َُ ْرآِن إَِمامًا, َوبِاف َُ ًّٔا َوَرُشْقًٓ, َوبِاف ّضِ َٕ 

ـَ اِْلْش  ـٍ ُيدَخافُِػ ِدْي ؾِّ ِدْي ـُ ـْ  ا ِم َٕ ْأ َزَفُف اهلُل, َوَتَزَ ْٕ ؾِّ ـَِتاٍب َأ ُُ َلِم, َوآَمَْا بِ

َْٔقِم أِخِر,  ِه, َوبِاف ِه َوَذِّ
َدِر َخْرِ ََ ِة اهللِ, َوبِاف َُ َلئِ َّ ُف اهللُ, َوبِ َِ ؾِّ َرُشْقٍل َأْرَش ُُ َوبِ

ٌد َرُشْقُل اهللِ َّ ا ُُمَ َٕ ُِّٔد ؾِّ َما َجاَف بِِف َش ُُ اَػ.   َوبِ ًَ ـِ اهللِ َت  َظ

ـَ َظَذ  ـْ أِمَِْغ اَفِذْي ُث إِْن َصاَف اهللُ ِم ًَ ّْض ُٕ ِْٔف  َِ ْقُت, َوَظ ُّ َٕ ِْٔف  َِ َٔك, َوَظ ْح َٕ َذفَِؽ 

, َوَصَذ اهلُل  ْغَ
ِّ اَفد ًَ َؿ َياَرَب اف ُٓ ْوَِِؽ اَفِ ٍَ ْقَن, بِ ُٕ ؿ َوٓ ُهْؿ َيدْحَز ِٓ ْٔ َِ ٓ َخْقٌف َظ

ٍد َوآفِِف َوَصْحّضِِف وَ  َّ ا ُُمَ َٕ ِِّٔد .َظَذ َش ْغَ
ِّ اَفد ًَ ُد هلِل َربِّ اف ّْ َؿ, َوافدَح َِ  َش

اًمنمح 

 

 العقٗدٚ اجملىمٛ

قمٚموقي سموـ حمٛمود احلوداد اعمقًموقد  ه اًمٕم٘مٞمدة هل ًمًٞمدٟم٤م اإلُم٤مم قمٌوداهلل سموـوهذ

صووٗمر ؾمووٜم٦م  5سم٤مًمًووٌػم ُمووـ وووقاطمل ُمد ٜموو٦م شموور ؿ سمحْمووورُمقت ًمٞمٚموو٦م اخلٛمووٞمس 

هو، رخوف اهلل وٟمٗمٕمٜمو٤م 1132ذو اًم٘مٕمدة ؾمٜم٦م  7هو،واعمتقرم سمؽم ؿ ًمٞمٚم٦م اًم الصم٤مء 1144

 سمف.

وَٗمٞمٔمٝمو٤م  هبؿ  ٘مقُمقن سمتٕمٚمٞمؿ هذه اًمٕم٘مٞمدةيم٤من اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح ٟمٗمٕمٜم٤م اهلل  وىمد

عم٤م اطمتقاشمف ُمـ ُمٕم٤ما اًمتقطمٞمد واإلذقمو٤من هلل شمٕمو٤ممم ٓدهؿ ُمـ اًمذيمقر واإلٟم٤مث، ٓو

ذم قماله، واعمت٤مسمٕم٦م ًمًٞمدٟم٤م حمٛمود سموـ قمٌوداهلل صوغم اهلل قمٚمٞموف وآًموف وصوحٌف وؾموٚمؿ، 

 ٦م عمٕمت٘مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلَقم٦م.وهل جمٛمٚم
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 :ٛاخلامت 

ويم٤من آٟمتٝم٤مء ُمـ هذا اًمنمح اعم٤ٌمرك سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم قمٍم  قم اًمًو٧ٌم اًم و٤مُمـ 

ًموػ ُموـ هاورة احلٌٞمو٥م ُمـ ؿمٝمر مج٤مدى إومم ُمـ ؾمٜم٦م صمَن وصمالصملم وأرسمٕمَ و٦م وأ

هوو(، واعمقاوموؼ اًمراسموع ُموـ ؿموٝمر 8/5/1438صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ )

ومؼما ر ُمـ ؾمٜم٦م ؾمٌٕم٦م قمنم وأًمٗملم ُمـ ُمٞمالد اعمًٞمح قمٞمًك سموـ ُمور ؿ قمٚمٞموف اًمّموالة 

 م(.4/2/2117واًمًالم )

أؾم٠مل اهلل شمٕم٤ممم أن  ت٘مٌٚموف ظم٤مًمّمو٤ًم خمٚمّمو٤ًم ًمقضمٝموف اًمٙمور ؿ، وأن  ٕموؿ سموف اًمٜمٗموع 

ع ذم مجٞمع اًمٌ٘م٤مع، وان جيٕمٚمف ؾم٤ٌٌم ًمٕمتؼ رىمٌتل وواًمدي ُمِمو٤مخيل وزوضمتول وآٟمتٗم٤م

ضمودٟم٤م ؾموٞمد  ع ُموـ اًمٜمو٤مر، وأن جيٛمٕمٜمو٤م مجٞمٕمو٤ًم ُمووأوٓدي وإظمقاا وُمـ ًمف طمؼ قمكم

 إٟمس واجل٤من، ذم أقمغم ومراد س اجلٜم٤من.

 سمٜم٤م شم٘مٌؾ ُمٜم٤ّم إٟمؽ أٟم٧م اًمًٛمٞمع اًمٕمٚمٞمؿ، وشم٥م قمٚمٞمٜم٤م إٟمؽ اٟم٧م اًمتقاب اًمرطمٞمؿ.ر

 ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ وصغم اهلل قمغم

 وآظمر دقمقاٟم٤م أن احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم
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